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FIREFLY AB (publ) 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 

 

FÖRBÄTTRAD ORDERINGÅNG FJÄRDE KVARTALET, OFÖRÄNDRAD 

UTDELNING 

Finansiell utveckling oktober – december 2016 

Orderingången ökade med 47 % till 52,6 mkr (35,7 mkr) 

Orderstocken ökade med 33 % under kvartalet till 35,8 mkr (26,9 mkr) 

Omsättningen minskade med 13 % till 44,3 mkr (51,0 mkr) 

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (5,9 mkr) 

Resultat per aktie blev -0,08 kr (0,68 kr) 

 

Finansiell utveckling januari – december 2016 

Orderingången minskade med 4 % till 170,9 mkr (177,4 mkr) 

Orderstocken ökade med 4 % till 35,8 mkr (34,5 mkr) 

Omsättningen minskade med 5 % till 169,9 mkr (179,3 mkr) 

Rörelseresultatet uppgick till 5,4 mkr (25,1 mkr) 

Resultat per aktie blev 0,77 kr (3,20 kr) 

Utdelning föreslås med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie 

 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
 
Inga viktiga händelser att rapportera. 
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VD har ordet                                                                                 

Årets fjärde kvartal innebar, så som indikerades i föregående 

delårsrapport, en förbättrad efterfrågan. Då vi under de senaste åren 

successivt har utökat vår organisation så har vi effektivt kunnat 

tillgodogöra oss denna efterfrågeökning med resultatet att 

orderingången för det fjärde kvartalet blev den högsta i bolagets 

historia. 

 

Inom affärsområdet Industriapplikationer ökade orderingången med 

45 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är glädjande 

att dessa order var relativt jämnt förelade både vad gäller storlek och fördelning på olika branscher 

och geografiska marknader. Efterfrågan på skydd till board- och pressanläggningar har varit speciellt 

god och vi noterade fortsatt framgång med vår satsning på den asiatiska marknaden inklusive Kina. Vi 

ser fortfarande en avvaktande inställning från kunder i Europa och USA medan efterfrågan i Latin-

amerika gradvis har förbättrats under året. Den återhämtning i energipriserna som ägt rum under det 

senaste kvartalet kan om den fortsätter, leda till att efterfrågan från den för oss viktiga bioenergi-

marknaden tar fart igen under 2017. 

 

En positiv trend är att många större koncerner i allt större utsträckning standardiserar 

säkerhetsutrustningen i alla sina anläggningar och i denna process ställer höga krav på prestanda, 

kvalitet och tillförlitlighet. Firefly kommer regelmässigt väl ut ur sådana upphandlingsprocesser och vi 

arbetar kontinuerligt tillsammans med olika parter för att öka kunskapen om våra lösningar och dess 

förmåga att förhindra produktionsavbrott orsakade av bränder. 

 

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter arbetet med att genom testning och utvärdering skapa 

intresse för våra unika lösningar för detektering i tunnelmiljöer. Några mindre projekt börjar snart 

komma så långt att en upphandling kommer att kunna ske under de kommande åren. Jag vill fortsatt 

påminna om att större projekt har mycket långa ledtider. 

 

Årets resultat blev, så som förutsetts i tidigare rapporter, väsentligt sämre än föregående år. Främst är 

det en effekt av att omsättningen minskade med 5 % i ett läge då vi samtidigt ökat våra kostnader 

genom investeringar i en utökad organisation, nya produkter och systemlösningar. Till någon del kan 

resultatförsämringen också hänföras till periodens produktmix. Dessutom har vi tagit kostnader för 

den flytt till väsentligt större lokaler som genomfördes i slutet av året. 

 

Sammanfattningsvis känner vi inom Firefly tillförsikt inför 2017 och ser ett antal trender som kommer 

att gynna oss på sikt. Vi har skaffat oss ett gott utgångsläge för att nå de finansiella mål vi satt upp för 

år 2020. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen en oförändrad utdelning om 1,20 kr per aktie.  

 

Lennart Jansson 

VD 
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Orderingång, omsättning och resultat oktober – december 

Orderingången uppgick till 52,6 mkr (35,7 mkr), en ökning med 47 %. Orderstocken ökade under fjärde 

kvartalet med 33 % till 35,8 mkr (26,9 mkr). Omsättningen uppgick till 44,3 mkr (51,0 mkr), en 

minskning med 13 %.  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -0,6 mkr (5,9 mkr). 

 

Mkr Orderingång Orderstock Omsättning 
Rörelse-
resultat 

 2016 2015  2016 2016  2016 2015  2016 2015 

 Okt-Dec Okt-Dec  Dec Sep  Okt-Dec Okt-Dec  Okt-Dec Okt-Dec 

            

Industriapplikationer 51,1 35,3 45 % 33,8 24,1 40 % 42,0 49,8 -16 %   

Infrasystem 1,5 0,4 275 % 2,0 2,8  -29 % 2,3 1,2 92 %   

Totalt 52,6 35,7 47 % 35,8 26,9 33 % 44,3 51,0 -13 % -0,6 5,9 

 
 

Orderingång, omsättning och resultat januari - december 

Orderingången uppgick till 170,9 mkr (177,4 mkr), en minskning med 4 %. Orderstocken vid periodens 

utgång uppgick till 35,8 mkr (34,5 mkr), en ökning med 4 % jämfört med samma period föregående år. 

Omsättningen minskade med 5 % till 169,9 mkr (179,3 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 5,4 mkr 

(25,1 mkr). 

 

Mkr Orderingång Orderstock Omsättning 
Rörelse- 
resultat 

 2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 

 Jan-Dec Jan-Dec  Dec Dec  Jan-Dec Jan-Dec  Jan-Dec Jan-Dec 

            

Industriapplikationer 164,6 171,6 -4 % 33,8 30,9 9 % 161,9 172,3 -6 %   

Infrasystem 6,3 5,8 9 % 2,0 3,6  -44 % 8,0 7,0 14 %   

Totalt 170,9 177,4 -4 % 35,8 34,5 4 % 169,9 179,3 -5 % 5,4 25,1 

 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Under perioden januari – december var bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten 7,3 mkr 

(23,0 mkr). Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 14,1 mkr (15,1 mkr). Bolagets 

tillgängliga kreditfacilitet uppgick till 10,0 mkr (8,8 mkr) vilken var utnyttjad med 0 kr (0 kr). Soliditeten 

uppgick till 52 % (52 %). 

 

Investeringar 

Investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari – december uppgick till 1,1 mkr (1,3 mkr).  
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Medarbetare 

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 68 personer (63).  
 

Risker och känsligheter 

Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka 
finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015. Inga ytterligare risker eller 
känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.  
 

Transaktioner med närstående 

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och närstående till 

företagsledningen har utbetalts under perioden. 

 

Redovisningsprinciper 

Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och 

Årsredovisningslagen (1995:1554). 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång  

Inga viktiga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.  
 

Årsstämma och utdelning 

Årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2017 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby 
Sjöstad, Stockholm. 

Styrelsen föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,20 kr (1,20 kr) per 
aktie. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför. 
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Informationstillfällen 

Bolaget kommer att avge följande rapporter: 

 
Delårsrapport kvartal 1 10 maj 2017 

Delårsrapport kvartal 2 23 augusti 2017 

Delårsrapport kvartal 3 9 november 2017 

Bokslutskommuniké februari 2018 

Årsstämma  10 maj 2017 kl. 16.00 

 

Stockholm den 15 februari 2017 
FIREFLY AB (publ) 
 
Styrelsen och Verkställande direktören 
 
För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76  
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84 
 
 
Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 8.30.   
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 2016 2015 2016 2015 

Resultaträkning, tkr Okt – Dec Okt – Dec Jan - Dec Jan - Dec 

Nettoomsättning 44 370 51 007 169 938 179 313 

Kostnad för sålda varor -31 536 -33 811 -115 605 -114 708 

Bruttoresultat 12 834 17 196 54 333 64 605 

Försäljningskostnader -10 232 -8 630 -37 607 -31 883 

Administrativa kostnader -4 370 -2 508 -12 183 -8 777 

Övriga rörelseintäkter 2 328 954 4 455 4 809 

Övriga rörelsekostnader -1 140 -1 137 -3 628 -3 631 

Rörelseresultat -580 5 875 5 370 25 123 

Finansnetto 249 -339 814 -337 

Resultat efter finansiella poster -331 5 536 6 184 24 786 

Bokslutsdispositioner -127 -4 200 -127 -4 200 

Skatt -120 -506 -1 506 -4 687 

Periodens/årets resultat -578 830 4 551 15 899 

Resultat per aktie -0,08 0,68 0,77 3,20 

 2016 2015 

Balansräkning, tkr 31.12 31.12 

Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 5 050 7 850 

Materiella anläggningstillgångar 2 267 2 739 

Finansiella anläggningstillgångar 2 451 2 149 

Varulager 29 530 29 271 

Kortfristiga fordringar 42 320 44 016 

Likvida medel och kortfristiga placeringar 14 119 15 090 

Summa tillgångar 95 737 101 115 

 
Eget kapital, avsättningar och skulder 

  

Eget kapital, Not 1 38 140 40 791 

Obeskattade reserver 15 497 15 370 

Avsättningar 2 414 2 132 

Förskott från kunder 9 362 10 165 

Övriga kortfristiga skulder 30 324 32 657 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 95 737 101 115 
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Aktiekapital 
Fritt eget 

kapital Summa Not 1 Förändring av eget kapital 

Eget kapital 2014-12-31 3 001 25 492 28 493 

Utdelning till aktieägarna  - 3 601 - 3 601 

Årets resultat 2015  15 899 15 899 

Eget kapital 2015-12-31 3 001 37 790 40 791 

Utdelning till aktieägarna  - 7 202 - 7 202 

Årets resultat 2016  4 551 4 551 

Eget kapital 2016-12-31 3 001 35 139 38 140 
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 2016 2015 

Kassaflödesanalys, tkr Jan - Dec Jan - Dec 

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 6 184 24 786 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 4 126 4 189 

Betald skatt -5 996 -2 207 

Förändringar i avsättningar 282 317 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före förändring av rörelsekapital 4 596 27 085 

Förändring av varulager -259 272 

Förändring av fordringar 2 521 -14 032 

Förändring av kortfristiga skulder 467 9 674 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 729 -4 086 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 325 22 999 
 

Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -94 -65 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -760 -904 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -240 -310 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 094 -1 279 
 

Finansieringsverksamheten   

Nettoförändring checkräkning - -3 763 

Utdelning till aktieägarna -7 202 -3 601 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 202 -7 364 

 
 
Periodens kassaflöde 

 
 

-971 

 
 

14 356 

 
 
Likvida medel vid periodens början 

 
 

15 090 

 
 

734 

Likvida medel vid periodens slut 14 119 15 090 
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 2016 2015 

Nyckeltal Jan – Dec Jan - Dec 

Finansiella nyckeltal, tkr   

Rörelsemarginal, % 3 14 

Vinstmarginal, % 4 14 

Justerat eget kapital 50 229 52 780 

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 12 51 

Räntabilitet på justerat eget kapital efter schablonskatt % 9 43 

Soliditet % 52 52 

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar 1 094 1 279 

 
 
Nyckeltal / affärsområde, tkr 

  

Orderingång Industriapplikationer 164 645 171 635 

Orderingång Infrasystem 6 274 5 751 

Summa orderingång 170 919 177 386 

 
 
Orderstock Industriapplikationer 

 
 

33 802 

 
 

30 901 

Orderstock Infrasystem 2 018 3 556 

Summa orderstock 35 820 34 457 

 
 
Nettoomsättning Industriapplikationer 

 
 

161 934 

 
 

172 329 

Nettoomsättning Infrasystem 8 004 6 984 

Summa nettoomsättning 169 938 179 313 

 
 
Genomsnittligt antal anställda 

 
 

67 

 
 

62 

 
 
Data per aktie, kr 

  

Justerat eget kapital per aktie 8,37 8,79 

Resultat per aktie 0,77 3,20 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,22 3,83 

Antal aktier 6 001 400 6 001 400 
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Nyckeltalsdefinitioner 

 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat dividerat med omsättning. 

 

Vinstmarginal 

Resultat efter finansiella poster dividerat med omsättning. 

 

Justerat eget kapital 

Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt, 22 %. 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt 

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under 
året. Med sysselsatt kapital avses eget kapital, räntebärande skulder och avsättningar. 

 

Räntabilitet på justerat eget kapital efter schablonskatt 

Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. 
Schablonskatten är 22 %. 

 

Soliditet 

Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt dividerat med balansomslutningen. Den uppskjutna 
skatten är 22 %. 

 

Orderingång 

Värdet av erhållna order och förändringar på tidigare erhållna order under den aktuella perioden. 

 

Orderstock 

Värdet vid periodens utgång av erhållna men ej intäktsförda order. 

 

Justerat eget kapital per aktie 

Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt dividerat med antal aktier. Den uppskjutna skatten 
är 22 %. 

 

Resultat per aktie 

Resultat efter skatt med tillägg för 78 % av bokslutsdispositioner, dividerat med antal aktier. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier. 


