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Koncernens rörelseintäkter uppgick till 13 731 000 kr (jämförelsematerial saknas för
2016),
Periodens rörelseresultat efter skatt uppgår till 273 000 kr. Resultat efter skatt per
aktie 0,04 kr.
Likvidamedel per den 30 juni 2017 uppgick till 1 008 000 kr

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 1 800 000 kr 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 Mkr.
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 tidigare styrelsens 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 Mkr av den kinesiska
flygplatsoperatören Yunnan Airport Group.
8 maj. Bolaget erhåller en ny kinesisk order om ca 0,4 Mkr, från den kinesiska
flygplatsen Shihezi Airport.
19 maj. Erhålls en tysk order om ca 1,2 Mkr från flygplanstillverkaren Airbus
Operations GmbH, Hamburg, Tyskland.
5 juni. Slutgiltigt avtalet tecknas med Försvarets Materielverk, FMV, om totalt 19,3
Mkr. 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.

Händelser efter periodens utgång


7 juli. Bolaget har erhållit en order om cirka 6,8 MSEK från Aena S.A. Spanien.

Samtliga ovan nämnda punkter är tidigare presenterade i separata pressmeddelande vilka går att läsa
i sin helhet på www.sarsy.se under rubriken IR.

Om Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) och väsentliga händelser under
perioden
Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att
utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet för landningsbanor. Kundsegmenten är
luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och försvarsmakter i
olika länder. Verksamheten är global och ett normalår går större delen av omsättningen på
export.
Första halvåret 2017 har varit en mycket intensiv period med en rad av nya order om
sammanlagt 24,8 Mkr (inkl. möjliga optioner 27,4 Mkr). Till detta ska läggas ordern till
Spanska Aena S.A, om 6,8 Mkr (erhölls den 7 juli). Leveranserna för inneliggande order
kommer att ske under 2017 och under våren/sommaren 2018. Sammantaget är detta
Bolagets största orderstock sedan bildandet år 1998.
Förvärvet av Tradewind Aero har genomförts och verksamheten tillträddes den 3 april. Efter
omstruktureringsarbete och personalbyten kan verksamheten i dotterbolaget vara i full gång
under hösten (Q3) 2017.
Bolagets ansökan om listning hos NGM och MTF listan godkändes och första handelsdag var
den 2 mars. Listningen har inneburit att bolaget har fått mycket uppmärksamhet och en stor
mängd av nya aktieägare. Listningen innebär även fördelar i kontakten med våra
internationella kunder.
Sarsys är ett av de ledande bolagen i världen när det gäller friktionsmätning. Verksamheten
har varit igång sedan 1998 och är mycket väletablerad på den globala marknaden. Stora
delar av försäljningen sker via offentliga upphandlingar. Huvudanledningen är att många
flygplatsoperatörer är statligt ägda eller stora privatägda bolag. Detta ställer specifika krav
både på Sarsys och våra produkter. Kunden är precis i sin upphandling och sina leverans- och
betalningsvillkor. Den globala trenden är att upphandlingarna blir större och större, dvs.
omfattar fler enheter. Samarbetet med Exportgarantinämnden(EKN) ger Sarsys möjlighet att
svara upp till dessa krav. Sarsys erhöll en stor order från den turkiska flygplatsoperatören
DMHI strax före årsskiftet. Ordern omfattar 10 stycken SOFT (Sarsys Opel Friction Tester) till
ett värde om 7,5 Mkr. Produktion och leverans har skett under våren och sommaren 2017.
Omsättning och resultat
Rörelsens intäkter under perioden året uppgick till 13 731 000 kr (jämförelsematerial
saknas). Resultat efter skatt blev 273 000 kr (jämförelsematerial saknas). Resultat efter skatt
per aktie uppgår till 0,04 kr. Likvida medel uppgick per den 30 juni till 1 0008 000 kr.

Under perioden har två lärlingar anställt. Under den inledande anställningsperioden har
delar av deras kostnader belastat resultatet.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Bolaget har erhållit en order om ca 6,8 MSEK från Aena S.A. Spanien. Ordern omfattar 6 st
Friction Tester inbyggda i Opel Mokka. Leveranserna ska ske under november och december
månad.
Framtidsutsikter
Behovet och marknaden för flygsäkerhetsutrustning ökar över hela världen. Utvecklingen
drivs av både myndighetskrav och utbyggnaden av flygplatser. För Sarsys del är detta
positivt. Dessutom är trenden då det gäller offentliga upphandlingar att dessa blir större i
antalet produkter och ordersummor. Med EKNs (Exportkreditnämnden) garantier kan Sarsys
följa med i denna utveckling då finansiering av de löpande orderna hanteras inom ramen för
statsgarantierna.
För verksamhetsåret 2017 räknar ledningen med att öka omsättningen till mellan 25 Mkr och
30 Mkr med ett resultat mellan 1 Mkr och 2 Mkr. Prognosen baseras på tagna order och
aviserade offentliga upphandlingar som bolaget kommer att delta i och där en bedömning
gjorts om utfallet.
Finansiering
Den nya finansieringsmodellen är nu helt genomförd. Modellen innebär bland annat att
Sarsys använder EKNs (Exportkreditnämndens) exportgarantier. Dessa garantier ger
möjligheter till projektfinansiering som därmed underlättar bolagets expansion. Garantierna
innebär även en säkerhet mot kundförluster. Genom samarbetet med EKN har bolaget
tillgång till en rad finansiella lösningar vilket har skapat en situation som 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 förvärv
av kompletterande verksamheter.
Kommande rapporttillfällen
Årsstämman: datum ej beslutad
Bokslutskommuniké: 2018 02 27
Halvårsrapport: 2018 08 31

Insynspersoner med direkt eller indirekt innehav i Bolaget per den 30 juni 2016
Namn
Tord Cederlund, via bolag
Christian Lienau Svensson, via bolag
Mikael Ehrman, via bolag
Stefan Nordström, via bolag
Bolaget har totalt 6 588 000 aktier

Antal aktier
2 419 230
1 350 000
555 769
285 769

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
Trelleborg den 30 augusti
För styrelsen
Mikael Ehrman
VD
För mer information kontakta Mikael Ehrman telefon 070-845 5182, e-posta
me@sarsys.se eller Stefan Nordström styrelsens ordförande telefon 042 69186, e-post
stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

RESULTATRÄKNING KONCERN

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 materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

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

2017-01-01- 2016-01-012017-06-30
2016-12-31
6 månader 12 månader
14 340
-2 485
1 099
777
13 731

14 924
1 546
2 213
326
19 009

-7 751
-2 739
-2 691
-120
-45
-13 346

-11 303
-3 295
-4 093

385

318

16
-128
-112

66
-98
-32

-18 691

Resultat efter finansiella poster

273

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK
Antal aktier vid periodens slut, st
Antal aktier efter utspädning, st

286
317

273

603

0,04
0,04
6 588 000
6 588 000

0,10
0,09
5 858 000
6 588 000

2017-06-30

2016-12-31

3 235
370
3 605

2 213

BALANSRÄKNING KONCERN
KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

2 213

45
45
3 650

2 213

Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

1 434
10 251
1 008

3 859
3 375
589

Summa omsättningstillgångar

12 693

7 823

Summa tillgångar

16 343

10 036

Omsättningstillgångar

BALANSRÄKNING KONCERN
2017-06-30

2016-12-31

7 359

5 615

-

-

Långfristiga skulder

1 340

-

Kortfristiga skulder

7 644

4 421

16 343

10 036

KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver

Summa eget kapital och skulder

KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital

2017-01-01-- 2016-01-012017-06-30 2016-12-31
6 månader 12 månader
-835

-315

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 557

-2 213

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 811

2 275

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

419
589
1 008

-253
842
589

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KSEK

Belopp vid periodens ingång
Nyemission
Utdelning
Kostnader hänförliga till nyemission
Årets resultat
Belopp vid periodens utgång

2017-01-01-- 2016-01-012017-06-30 2016-12-31
6 månader 12 månader
5 615
2 737
1 800
3 458
-175
-329
-1 008
273
603
7 359
5 615

NYCKELTAL
2017-06-30
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)

2016-12-31

9

7

4

5

2
3

3
2

2
4 968
45

2
911
56

DATA PER AKTIE

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

2017-06-30

2016-12-31

6 588 000

5 858 000

0,04
1,18
658 800

0,10
0,96
585 800

REDOVISNINGSPRINCIPER
Halvårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3)
Jämförelsetal för perioden 2016-01-01--06-30 presenteras inte då sådana uppgifter
saknas hos företaget.
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

