Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org nr 556557-7854
1 januari – 31 december 2017







Rörelseintäkter uppgick till 31,6 MSEK (19,0 MSEK),
Periodens resultat efter finansiella poster 1,0 MSEK (0,3 MSEK),
Resultat efter skatt per aktie 0,15 kr, (0,10 kr),
Likvida medel per den 31 december uppgår till 4,3 MSEK, (0,6 MSEK)
Styrelsen föreslår en utdelning om 5 öre per aktie,
Planerad dag för årsstämma fredag den 27 april 2018.

Händelser under perioden
















2 mars. Bolagets listningsansökan godkänd av Nordic Growth Market (NGM) med
första handelsdag den 2 mars,
20 mars. Den tidigare huvudägaren Christian Lienau Svensson löser via bolag 600 000
optioner á 3 kr per styck. Sarsys tillförs 1,8 MSEK och antalet aktier ökar till totalt
6 588 000 st,
22 mars tecknar Bolaget en order med Fraport Regional Airport of Greece AS.A. Aten
Grekland. Ordervärdet uppgår till ca 0,9 MSEK,
3 april. Bolaget förvärvar 100 procent av röster och kapital i Tradewind Aero AB med
tillträde den 3 april,
4 april. Sarsys presenterar som första företag i världen en Friction Tester inbyggd i
nya Volvo V90,
12 april. Efter omorganisation tillträder styrelsens tidigare ordförande Mikael Ehrman
som ny koncernchef. Tidigare Vd Christian Lienau Svensson kvarstår som vice Vd och
Stefan Nordström blir ny styrelseordförande,
24 april. Erhåller en kinesisk order om ca 1,2 MSEK av den kinesiska
flygplatsoperatören Yunnan Airport Group,
8 maj. Bolaget erhåller en ny kinesisk order om ca 0,4 MSEK, från den kinesiska
flygplatsen Shihezi Airport,
19 maj. Erhålles en tysk order om ca 1,2 MSEK från flygplanstillverkaren Airbus
Operations GmbH, Hamburg, Tyskland,
5 juni. Slutgiltigt avtalet tecknas med Försvarets Materielverk, FMV, om totalt 19,3
MSEK. Sammantaget med optioner är värdet på ordern maximalt 21,9 MSEK,
16 juni. Sarsys erhåller order om ca 1,8 MSEK från Korea Airport Corporation.
7 juli. Bolaget har erhållit en order om ca 6,8 MSEK från Aena S.A. Spanien.
14 september Bolaget har erhållit en order om ca 1,0 MSEK från Hong Kong
International Airport.









6 oktober Sarsys utvidgar sin produktportfölj genom att teckna ett återförsäljaravtal
med Lundberg Hymas AB, Skellefteå.
10 oktober. Bolaget har erhållit en order om cirka 1,0 MSEK från Tokyo International
Airport, Japan.
7 november: Sarsys har erhållit en order om cirka 0,5 MSEK från Fraport Twin Star
Airport Management AD, Varna Bulgarien.
9 november. Sarsys har erhållit en order om cirka 0,5 MSEK från Iranian Airport
Company, Teheran, Iran.
15 november. Sarsys har erhållit en order om cirka 0,4 MSEK från Hof Plauen Airport,
Hof Tyskland.
22 december. Bolaget har erhållit en order om cirka 0,6 MSEK från Minneapolis – St.
Paul International Airport, USA.
27 december. Sarsys har erhållit en order om cirka 1,4 MSEK från Tang Chun Airport
och Si Mao Airport, Kina.

Händelser efter periodens utgång





17 januari. Sarsys tecknar avsiktsförklaring med Tron Capital AB om att förvärva 100
procent av rösterna och kapitalet i ASFT Industries AB med dotterbolag. Förvärvet
kräver beslut av extra bolagsstämma samt beslut från Aktiemarknadsnämnden
gällande undantag från budpliktsreglerna.
12 februari. Aktiemarknadsnämnden beviljar undantag från budpliktsreglerna för
Tron Capital AB.
13 februari. Kallelse till extra bolagsstämma den 3 mars publiceras som
pressmeddelande.

Om Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) och väsentliga händelser
under 2017
Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att
utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga
och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är
global och av omsättningen går merparten på export.
2017 har varit det mest expansiva året sedan bolaget bildades 1998. Rörelsens intäkter har
ökat från 19,0 MSEK år 2016 till 31,6 MSEK år 2017. Exporten är betydande men ordern till
Försvarets Materielverk, FMV, den 5 juni, gör att leveranserna till Sverige är större än på
många år.
Arbetet med försäljningen och inte minst produktionen har varit prioriterade områden. Helt
avgörande för att klara att expandera så kraftigt som Bolaget gjort är den
finansieringsmodell som utarbetats med EKN, Almi och banken. För att kunna fortsätta
expansionen har ett hyresavtal tecknats gällande nya produktions- och kontorslokaler.
Lokalen ligger i samma område som idag och är helt nybyggd. Inflyttningen var planerad till

december månad men förseningar har gjort att den fysiska flytten inte kan ske förrän Q1
2018.
Listningsansökan hos NGM Nordic MTF beviljades och första handelsdag var den 2 mars.
Styrelsen är mycket nöjd med de mottagandet och support som Sarsys fått av ledningen på
NGM. Som ett listat bolag ställs det lite andra krav på styrelsens arbete och sammansättning
än om man verkar som privat bolag. I stort har arbetet utvecklats väl och mycket kraft har
lagts på utarbetande av effektiva rapportsystem.
Under 2016 deltog Bolaget i en större upphandling, om lägst 12,0 MSEK. Resultatet av
upphandlingen blev underkänt pga. formalia fel. Annan deltagare i upphandlingen
överklagade beslutet till domstol. Ledningens bedömning var att en ny upphandling kommer
att genomföras under våren/sommaren 2017. Detta har inte skett utan hela upphandlingen
har dragits tillbaka.
Omsättning, resultat och förslag till vinstdisposition
Rörelsens intäkter under året uppgick till 31,6 MSEK (19,0 MSEK). Resultat efter skatt är
0,95 MSEK (0,6 MSEK). För räkenskapsåret 2017 räknade ledningen med att öka
nettoomsättningen till mellan 25 MSEK och 30 MSEK med ett resultat efter skatt på mellan
1 MSEK och 2 MSEK. Utfallet uppgår till en nettoomsättning på 31,3 MSEK med ett resultat
efter skatt på 0,95 MSEK. Orsaken till den mindre avvikelsen för resultatet efter skatt är
främst ökade kostnader för övertidsarbete för en order som skulle färdigställas innan
årsskiftet. Styrelsen föreslår att utdelning om 5 öre per aktie lämnas till aktieägarna och att
resterande vinst balanseras i ny räkning.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den helt avgörande händelsen är tecknandet av avsiktsförklaringen med Tron Capital AB
angående förvärv av ASFT Industries AB med dotterbolag. Förvärvet kräver beslut av
bolagsstämma och en extra bolagsstämma är kallad till lördagen den 3 mars. Hela kallelsen
med bilagor finns att ladda ner på www.sarsys.se under fliken IR. Där finns även ett
Informationsmemorandum som beskriver ASFT Industries AB. I korthet kan ASFT Industries
kategoriseras som Sarsys största konkurrent. Bolagens produktportföljer är mycket lika och
kompletterar varandra väl. Ett sammanslaget Sarsys-ASFT blir en mycket konkurrenskraftig
enhet på den globala marknaden inom flygsäkerhet. Den totala omsättningen under 2017 är
proforma ca 75,0 MSEK och det sammanslagna bolaget blir den enskilt största aktören i
världen i sin nisch.
Synergieffekterna är betydande och kommer att ge effekt under de närmst kommande åren.
Framtidsutsikter
Med ett sammanslaget Sarsys – ASFT ser framtiden mycket ljus ut för bolaget. Alla delar av
bolaget kan effektiviseras med större volymer. Det finns synergieffekter för inköpen,
personalen samt mot kunderna. Synergieffekterna kommer att ge resultatförbättringar de
närmsta åren. Båda varumärkena är mycket välkända på världsmarknaden och tillsammans
kommer vi att kunna leda utvecklingen.

Styrelsens ambition är att expandera verksamheten inom varor och tjänster till flygplatser på
global basis. Detta kan ske genom ytterligare förvärv eller via agenturer/återförsäljaravtal för
kompletterande produkter. Ett sådant samarbete är med Skellefteå företaget Lundbergs
Hymas AB som inleddes hösten 2017.
För verksamhetsåret 2018 lämnas ingen prognos.
Finansiering
Styrelse och ledning arbetar aktivt med den likvida situationen i Bolaget. Nya affärer kräver
hela tiden tillgång till rörelsekapital. Genom det etablerade samarbetet med EKN har Sarsys
tillgång till hela deras finansiella portfölj. Detta innebär att det löpande kapitalbehovet har
minskat högst väsentligt. Styrelsen för Sarsys ser inga omedelbara behov att nytt kapital via
nyemission utom i de fall det ska genomföras ytterligare förvärv av kompletterande
verksamheter.
Trelleborg den 27 februari 2018
Styrelsen

RESULTATRÄKNING KONCERN/MODERBOLAG
KSEK

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2017-01-01-- 2016-01-012017-12-31 2016-12-31
12 månader 12 månader

31 273
-2 485
1 869
975
31 632

14 924
1 546
2 213
326
19 009

-17 265
-5 357
-7 408
-329
-30 359

-11 303
-3 295
-4 093

1 273

318

27
-290
-263

66
-98
-32

-18 691

Resultat efter finansiella poster

1 010

286

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

-56

Årets resultat

954

603

0,15

0,10

Resultat efter skatt per aktie före utspädning,
SEK
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning,
SEK
Antal aktier vid årets slut, st
Antal aktier efter utspädning, st

317

0,15
0,09
6 588 000 5 858 000
6 588 000 6 588 000

BALANSRÄKNING
KONCERN/MODERBOLAG
KSEK

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

3 831
331
4 162

2 213
2 213

50
50
4 212

2 213

1 559
7 828
4 312

3 859
3 375
589

Summa omsättningstillgångar

13 699

7 823

Summa tillgångar

17 911

10 036

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

BALANSRÄKNING
KONCERN/MODERBOLAG
KSEK

2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8 004

5 615

Kortfristiga skulder

9 907

4 421

17 911

10 036

Summa eget kapital och skulder

KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

2017-01-01-- 2016-01-012017-12-31 2016-12-31
12 månader 12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital

4 616

-315

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 327

-2 213

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 434

2 275

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3 723
589
4 312

-253
842
589

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
KSEK

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Utdelning

2017-01-01-- 2016-01-012017-12-31 2016-12-31
12 månader 12 månader

5 615
1 800

2 737
3 458
-175

Kostnader hänförliga till nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-365
954
8 004

-1 008
603
5 615

NYCKELTAL
2017-12-31 2016-12-31
Medelantalet anställda
Avkastning på eget kapital,% (Resultat efter
finansiella poster/eget kapital)
Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter
finansiella poster/balansomslutning)
Rörelsemarginal, % ( Rörelseresultat/nettoomsättning)
Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella
poster/nettoomsättning)
Nettoskuldsättning, KSEK
Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutningen)

9

7

13

5

6
4

3
2

3
-170
45

2
911
56

DATA PER AKTIE
2017-12-31 2016-12-31

Antal aktier vid årets slut, st
Resultat efter skatt per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Totalt aktiekapital, SEK

6 588 000 5 858 000
0,15
0,10
1,21
0,96
658 800
585 800

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bokslutskommunikén har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3)
Jämförelsetal för perioden 2016-01-01--2016-12-31 avser moderbolaget, då
koncernen bildats under 2017.
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

