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OKTOBER – DECEMBER 
 Total omsättning uppgick till 6,0 MSEK (3,2 MSEK). Omsättningstillväxten var 88% 
 Koncernens resultat före räntenetto och skatt uppgick till -2,5 MSEK (-3,7 MSEK) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-3,25 SEK) 
 Koncernens soliditet uppgick 61% (42%)	
 Bolagets aktie noterades på Nordic MTF den 16 november 2017	
 Followit Sweden AB tog sin hittills största order på 1,8 MSEK i december 2017	
 Hedén Group AB lanserade en ultralätt filmkameramotor utvecklad i samarbete med 

ledande drönarbolaget Shotover samt ett nytt kontrollsystem för objektiv, VLC - 
”Versatile Lens Control”, för video- och broadcastmarknaden	

JANUARI – DECEMBER 
 Total omsättning uppgick till 25,0 MSEK (16,3 MSEK) motsvarande en ökning med 53% 
 Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) förbättrades och uppgick till -3,6 

MSEK (-4,5 MSEK) 
 Resultat per aktie uppgick till -1,36 SEK (-4,22 SEK) 
 Koncernens soliditet uppgick 61% (42%)	
 Dotterbolagen Hedén Group AB och Followit Sweden AB visade på ett positivt 

rörelseresultat före utvecklingskostnader och management fee	
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 Followit Sweden AB tog hem en stor order på 1,5 MSEK för spårning av stenbock 
 Hedén Group AB har börjat leveranserna av kontrollsystemet ”Versatile Lens Control” 

 

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 

Nyckeltal 
Seafire Followit Seafire Followit Seafire

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Aug - Dec
2017 2016 2017 2016 2016

Total omsättning, KSEK 5 967 3 172 24 957 16 347 2 906
Rörelseresultat före avskrivningar, KSEK -2 465 -3 527 -3 451 -3 899 -2 346
Rörelseresultat efter avskrivningar, KSEK -2 508 -3 682 -3 613 -4 489 -2 366
Resultat efter skatt, KSEK -2 678 -3 689 -4 303 -4 790 -2 180
Resultat per aktie, SEK -0,84 -3,25 -1,36 -4,22 -1,92
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 3 174 1 134 3 174 1 134 1 134
Antal aktier vid årets slut (tusental) 4 310 2 976 4 310 2 976 2 976 
Tillväxt, % 88 n.a. 53 n.a. n.a.
Soliditet, % 61 42 61 42 42
Not: Followit (2016 års siffror) avser  koncernen Followit Holding AB med dotterbolaget Followit Sweden AB. 
Seafire avser den nya Koncernen som bildades 15 augusti 2016.
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VD KOMMENTAR 
 
Efter grundandet av Seafire hösten 2016 har 
Bolaget nått målet för 2017 med att ha en 
investeringsorganisation på plats och att vara 
noterat. Bolaget har nu plattformen och 
personella resurserna på plats för att växa med 
flera förvärv de kommande åren samt utveckla 
de befintliga och de nya innehaven. 
 
Nyemissionen som genomfördes under oktober 
2017 inbringade 16 MSEK före 
emissionskostnader och gav 350 nya aktieägare. 
Kapitalet möjliggör satsningar på utveckling av 
portföljbolagen samt att finansiera upp till ett 
förvärv beroende på storlek.  
 
Under hösten har tillflödet och kvaliteten på 
potentiella förvärvsobjekt varit god och flera 
förvärvsdiskussioner har pågått. Seafire inriktar 
sig på förvärv av svenska småbolag med 
omsättning upp till 100 MSEK i omsättning med 
preferens för bolag med omsättning om 30 till 
70 MSEK. Målsättningen är att göra två till tre 
förvärv per år vilket inbegriper tilläggsförvärv till 
portföljbolagen. 
 
Koncernen består av två dotterbolag, Followit 
Sweden AB och Hedén Group AB. Fokus och 
satsningarna i bolagen präglas av investeringar i 
produktutveckling för att uppdatera produkt-
sortimenten och skapa tillväxt. Totalt hade 
portföljbolagen en EBIT marginal på strax över 
noll före utvecklingskostnader. Målsättningen är 
att nå 10 procent i EBIT marginal för 
portföljbolagen.  
 
Hedén Groups utveckling under 2017 var i linje 
med 2016. Marknaden för filmteknik är mogen 
och stabil och Hedén Group har lyckats 
upprätthålla försäljningen trots avsaknad av nya 
produkter. Fokus under 2017 har varit att 
säkerställa organisationen och skapa en 
plattform för produktutveckling. Hedén Groups 
första nya egna produkt, under Seafires ägo, 
visades på branschkongressen IBC 2017. 
Systemet ”Versatile Lens Control - VLC” är ett 
mångsidigt system för styrning av zoom på 
TV/videokameror framtaget i samarbete med  
Fujinon Corporation fick ett mycket gott 
mottagande. Produkten är den första i en serie 
av produkter för den växande video- och 
broadcastmarknaden. Första leveranserna av  
 

 
VLC levererades i början av februari 2018 och 
sortimentbreddningen kommer ske successivt 
under 2018. Samarbetet med det ledande 
drönarbolaget Shotover har resulterat i världens 
lättaste objektivmotor. Motorn lanseras under 
första halvåret 2018 och är anpassad för drönare 
och mobila kamerastativ. Även utökningen av 
distributionsnätet har varit en nyckelaktivitet för 
2017. Under hösten har flertalet nya 
återförsäljare blivit klara. Av de namnkunnigaste 
kan B&H, världens största e-handelsbolag inom 
foto och video, samt CVP nämnas. Fokus för 
2018 är att få igång och utveckla de nya 
distributörerna samt lanseringen av en handfull 
nya produkter.  
 
Followit Sweden hade en mycket stark start på 
2017 men svagare avslut. Försäljnings-
utvecklingen var i linje med 2016 men med en 
något förbättrad lönsamhet. Marknaden för 
wildlifestudier är stabilt och antalet förfrågningar 
har fortsatt på en god nivå. Under året har 
omorganisation skett för att öka fokus på 
kvalitetsförbättrande åtgärder samt att öka 
livslängden på produkterna vilket är avgörande i 
de extrema miljöerna som de används i. 
Produktuppdatering av bolagets 
Wildlifesortiment pågår med planerad lansering 
under 2018. Det nya och mer strukturerade 
arbetssättet på Followit Sweden har redan givit 
resultat med två rekordstora affärer på 
tillsammans över 3 MSEK i ordervärde i början 
på 2018. Utvecklingen av Followit Tracking & 
Security-sortimentet är i en intensiv fas. 
Lanseringen av första produkten är planerad till 
kvartal 1 2018. 
 
2017 har kännetecknats av ett investeringsår för 
Seafire. Vi har bland annat byggt upp en 
investeringsorganisation, satsat på 
produktutveckling i våra portföljbolag och 
noterat Bolaget på Nordic MTF. Detta har 
påverkat lönsamheten under året negativt och 
den ligger inte på en acceptabel nivå. Med de 
satsningar vi gjort under det gångna året ser vi 
stora möjligheter till en betydligt bättre tillväxt 
och lönsamhet under 2018. Framför allt 
förväntar vi oss förvärvsdriven tillväxt men även 
att satsningarna på portföljbolagen ska börja 
bära frukt.  
 
Johan Bennarsten, VD 
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OM SEAFIRE 

Seafire är en företagsgrupp grundad 2016 som förvärvar mogna onoterade bolag med etablerad 
kundbas och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på produktutveckling och 
marknadsexpansion.  
 
Seafire skapar värden genom att vara en aktiv operationell ägare. En långsiktig strategi utarbetas 
med utveckling av affärsmodellen, breddning av marknaden, produktutveckling tillsammans med 
nya satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom ökar det förvärvade bolagets 
tillväxt och lönsamhet samt strategiska värde.  
 
Förvärv sker dels av bolag som bildar nya affärsenheter, plattformsförvärv, och dels genom 
tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Seafire förvärvar normalt 100 procent av aktierna och 
har en lång ägarhorisont. 
 
Seafire har sedan starten förvärvat samtliga aktier i två bolag: 
 

 Hedén Group, grundades 1964 av personal med bakgrund från Hasselblad, och levererar 
egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus, bländare och zoom i 
filmkameror till den professionella film- och medieindustrin. 

 
 Followit Sweden, grundades 1974 och är en ledande specialist för positionering av djur 

för forskning och boskapsövervakning men även positionering och övervakning av 
transporter, fordon och egendom.  

 
 
BAKGRUND TILL FINANSIELL INFORMATION 
 
Den nuvarande Koncernen uppstod i samband med Hedén Groups förvärv av Hedén 
Engineering AB den 15 augusti 2016.  Per den 1 december genomförde Hedén Group ett 
omvänt förvärv av Followit Holding AB (inklusive dotterbolaget Followit Sweden) varmed 
Hedén Groups ägare erhöll 65 procent av den nya Koncernen och där moderbolaget sedermera 
byter namn till Seafire Capital AB.  Per den 1 december 2016 tillträdde en ny styrelse och ledning, 
och beslut fattades om att genomföra en nyemission som inbringade knappt 7 MSEK. På 
årsstämman den 28 april 2017 togs beslut om ändring av firmanamn till Seafire AB (publ). 
I redovisningen av Koncernens delårsrapport kommer samtliga ingående bolag att redovisas för 
redovisningen avseende 2017.  
 
För jämförelser med 2016 

- Resultaträkningarna Followit avser den gamla koncernen, Followit Holding  med 
dotterbolag.  På grund av jämförelsestörande orsaker kommer ej rullande tolv månaders 
historik att redovisas ännu.  

- Balansräkning och kassaflödesanalys avser den nya koncernen Seafire med Hedén Group 
inkluderat från 15 augusti 2016 och Followit Sweden från 1 december 2016. 
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FINANSIELL UTVECKLING KONCERNEN 

OMSÄTTNING 
Koncernensomsättning 2017 uppgick till 25,0 MSEK (16,3 MSEK) en ökning med 53 procent.  
Ökningen är framför allt hänförlig till förvärvet av Hedén Group som stod för knappt 40 procent 
av omsättningen. Inledningen på 2017 började starkt med god tillväxt under första halvåret 2017 
men med ett svagare avslut framför allt för Followit Sweden.  
 
Followit Swedens Wildlifesegment ökade något mot 2016 medan Tracking & Security minskade i 
försäljning. Försäljningen i Tracking & Security består av abonnemangsintäkter från tidigare 
installerad bas av spårsändare för kommersiellt bruk. Bolaget hade inte några spårsändare 
tillgängliga för försäljning under 2017. En ny produktserie är underutveckling och kommer 
lanseras successivt under 2018.  
 
Hedén Groups försäljning för räkenskapsåret 2017 har stabiliserats och var i linje med 2016.  
 

RESULTAT 
Under rapportperioden uppgick Koncernens rörelseresultat före räntenetto och skatt till -3,6 
MSEK (-4,5 MSEK). Verksamheten har fokuserat på noteringen av Bolagets aktier under 2017 
samt förstärkning av investeringsorganisationen vilket har ökat kostnadsbasen från och med 
hösten 2017och som försämrat resultatet. Även betydande investeringar i personal och 
produktutveckling har gjorts under 2017 vilka förväntas ge effekt på försäljning och resultat från 
hösten 2018. 
 
Koncernens resultat efter räntor och skatt uppgick till -4,3 MSEK (-4,8 MSEK). Koncernens 
finansnetto har belastats med ett negativt räntenetto om -0,7 MSEK (-0,3 MSEK) främst 
beroende på förvärvskrediten om i snitt 6,6 MSEK (0 MSEK) men även ett större utnyttjande av 
checkräkningskrediter för att säkerställa finansiering av såväl varulager som kundfordringar så att 
Koncernens kunder erhåller marknadsmässiga villkor. Bolaget har bedömt att det ej finns några 
kundförlustrisker per den 31december 2017.  

KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 MSEK (n.a.) orsaken är främst 
relaterad till det negativa resultatet för 2017.Sammantaget har året skapat ett kassaflöde om 3,5 
MSEK (n.a.). 
 
INVESTERINGAR 
Under perioden uppgick koncernens investeringar till 0,7 MSEK (0,1 MSEK). Koncernen 
aktiverade inga utvecklingskostnader under 2017. Av- och nedskrivningarna uppgick under 
perioden till 0,2 MSEK (0,6 MSEK).  

EGET KAPITAL 
Koncernens egetkapital uppgick per den 31december 2017 till 19,1 MSEK. Koncernen har som 
tidigare beskrivits genomgått en total förändring varför jämförelsen med balansdagen ifjol saknar 
relevans. Sedan dess har den nya Koncernen ej införlivat en uppskjuten skattefordran om 4,0 
MSEK. Det är ledningens uppfattning att underskottsavdragen fortsatt är valida. 

SKULDSÄTTNING 
Den externa bank- och lånefinansiering uppgick till 10,6 MSEK. Vid utgången av 
rapportperioden uppgick outnyttjade kreditfaciliteter och likvida medel till 5,1 MSEK.
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ÖVRIG INFORMATION 
ORGANISATION OCH KONCERNSTRUKTUR 

Koncernen består av moderbolaget Seafire och två helägda dotterbolag, Hedén Group och 
Followit Sweden. Hedén Group är verksamt inom teknik för film- och medieindustrin och 
Followit Sweden bedriver utveckling och försäljning av spårningsprodukter för vilda djur, 
Wildlife, och egendom Tracking & Security. Koncernen har totalt 22 anställda varav fem är 
kvinnor.  

AKTIEÄGARSTRUKTUR  
Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 4 309 660 aktier. Bolaget 
aktie är sedan den 16 november 2017 listad på Nordic MTF och handlas under kortnamnet 
SEAMTF. Minsta handelspost är en (1) aktie. Kursen vid stängning den 29 december 2017 var 8 
SEK per aktie vilket innebär ett marknadsvärde på cirka 34,5 MSEK.  
 
Ägare Antal Aktier Ägarandel

Fireseas AB (Johan Bennarsten)   1 506 748  35,00%

Brohuvudet AB    604 210  14,00%

Hans Sköld    258 495  6,00%

Mats Gullbrandsson   190 476  4,42%

Gårdaverken AB (Joachim Berner)    163 874  3,80%

Zirkona AB    127 555  2,96%

Lendau Capital AB (Tord Lendau) 125 000  2,90%

Johan Bennarsten      83 333  1,93%

Ekbackens Advisers i Danderyd AB      78 368  1,82%

Jonas Andersson      66 240  1,54%

Övriga  1 105 361  25,63%

Totalt  4 309 660  100,00%

RISKFAKTORER 
För en beskrivning av Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad 
redovisning i årsredovisningen för 2016. Inga väsentliga nya eller förändrade risker eller 
osäkerhetsfaktorer har identifierats sedan avgivandet av årsredovisningen 2016. 

FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapport kvartal 1 2018 19 april 2018 
Delårsrapport kvartal 2 2018 21 augusti 2018 
Delårsrapport kvartal 3 2018 25 oktober 2018 
Bokslutskommuniké 2018  20 februari 2019 
 
 
 
 
 
 

Seafire AB (publ) – bokslutskommuniké januari – december 20176 Seafire AB (publ) – bokslutskommuniké januari – december 2017



Seafire AB (publ) – bokslutskommuniké januari – december 2017 7

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING 
Årsstämma planeras att hållas torsdagen den 19 april 2018 kl. 15.00 i Seafires lokaler på 
Norrlandsgatan 14 i Stockholm.Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom upplysning i Dagens Industri att kallelse skett, tidigast sex veckor 
och senast fyra veckor före stämman.

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast den 30 mars 
2018.  
 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ges för 2017.  

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Seafire AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som antagits av Europeiska 
Unionen.  Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de principer som tillämpades 
föregående räkenskapsår. För mer information om dessa hänvisas till not 2 i Bolagets 
årsredovisning för 2016. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen 2016. 

IFRS 9  

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder, och gäller från och med 1 januari 2018. Förändringar jämfört med tidigare 
standard avser bland annat nya synsätt kring klassificeringar samt en annan modell för 
nedskrivningar där reserv för osäkra kundfordringar inte endast skall baseras på inträffade 
händelser utan även förväntade händelser. Koncernen har historiskt sett haft låga kundförluster, 
och Bolaget har konkluderat att övergång till den nya redovisningsstandarden inte kommer att få 
några väsentliga effekter på Koncernens finansiella rapporter.  

IFRS 15  

Från och med 1 januari 2018 kommer IFRS 15 "Intäkter från avtal med kunder" att tillämpas. 
Den stora majoriteten av Koncernens försäljning utgörs av produkter, vilka tydligt representerar 
separata prestationsåtaganden och därmed bedöms ej några väsentliga skillnader mellan dagens 
redovisning och redovisning i enlighet med IFRS 15 föreligga. I dotterbolaget Followit Sweden 
finns abonnemangsintäkter. Dessa representerar mindre än 20 procent av Koncernens totala 
försäljning. Baserat på detta har Bolaget gjort en slutlig bedömning att övergång till IFRS 15 inte 
kommer att få några väsentliga effekter på Koncernens finansiella rapporter.  

IFRS 16  

IFRS 16 "Leasing" medför förändringar för hur leasingavtal skall redovisas. Gäller från och med 
1 januari 2019. Redovisning enligt IFRS 16 kommer att innebära att i princip samtliga leasingavtal 
kommer att redovisas i balansräkningen som tillgångar och skulder. Denna redovisning baseras 
på synsättet att leasingtagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod 
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Utredning pågår avseende den nya 
standardens påverkan på Koncernens finansiella rapporter, och Bolaget bedömer att en analys av 
övergångseffekter kan presenteras i Bolagets delårsrapporter under första halvåret 2018.  
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Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 
____________________________ 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisandeöversikt av 
Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriverde väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som Koncernen står inför. 
 
 
Stockholm den 22 februari 2018 
 
 
 
Joachim Berner Lennart Jacobsson Tord Lendau Kristina Ekberg 
Styrelseordförande Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 

Johan Bennarsten 
Verkställande Direktör 
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FINANSIELLA RAPPORTER 

KONCERNENSRESULTATRÄKNING 

(KSEK) 
Seafire Followit Seafire Followit Seafire

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec Aug - Dec
2017 2016 2017 2016 2016

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 5 668 3 172 24 135 16 347 2 906
Övriga intäkter 299  0 822  0 55

Summa rörelsens intäkter 5 967 3 172 24 957 16 347 2 961

Handelsvaror -2 334 -2 656 -9 393 -6 355 -1 696
Övriga externa kostnader -2 066 -724 -5 098 -3 761 -1 557
Personalkostnader -4 032 -3 399 -13 917 -10 023 -2 051
Övriga rörelsekostnader 0 -20 0 -107 -3
Avskrivningar  -43 -55 -162 -590 -20

Summa rörelsens kostnader -8 475 -6 854 -28 570 -20 836 -5 327

Rörelseresultat  -2 508 -3 682 -3 613 -4 489 -2 366

Finansiella intäkter 1 3 1 3 2
Finansiella kostnader -171 -10 -691 -304 -158

Resultat före skatt  -2 678 -3 689 -4 303 -4 790 -2 522

Inkomstskatt 0 0 0 0 342

Periodens resultat -2 678 -3 689 -4 303 -4 790 -2 180

              
Resultat hänförligt till: 
  moderbolagets ägare -2 678 -3 689 -4 303 -4 790 -2 180
Not: Followit (2016 års siffror) avser koncernen Followit Holding AB med dotterbolaget Followit Sweden AB. 
Seafire avser den nya Koncernen som bildades 15 augusti 2016.
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PERIODENS TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN 

(KSEK) 1 jan - 31 dec 2017 15 aug - 31 dec 2016

Periodens resultat -4 303 -2 180
Omräkningsdifferenser 0 0
Tillgångar som kan säljas  0  0
Summa periodens övriga totalresultat netto 0 0

Periodens resultat -4 303 -2 180

Hänfärligt till: 

Moderbolagets aktieägare -4 303 -2 180

Resultat per aktie (kronor) -1,36 -1,92
Eget kapital per aktie (kronor) 6,02 11,12
Genomsnittligt antal aktier under perioden 3 174 1 134

Antal aktier vid periodens slut 4 310 2 976

KONCERNENS BALANSRÄKNING 

(KSEK) 2017-12 2016-12

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 17 489 17 548
Materiella anläggningstillgångar 934 272
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Uppskjuten skattefordran 245 245
Långfristiga fordringar 161 15

Summa anläggningstillgångar 18 829 18 080

Omsättningstillgångar 
Varulager 4 912 3 391
Kundfordringar 2 461 1 816
Skattefordringar 260 0
Övriga kortfristiga fordringar 904 4 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 352 163
Likvida medel 3 447 1 644

Summa omsättningstillgångar 12 336 11 851

SUMMA TILLGÅNGAR 31 165 29 931
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Eget kapital 
Aktiekapital 724 29 763
Övrigt tillskjutet kapital 62 883 23 048
Balanserat resultat  -40 201 -38 021
Periodens resultat -4 303 -2 180

Summa eget kapital 19 104 12 610
     

Långfristiga skulder      
Långfristig skuld till kreditinstitut 3 850 7 500

Summa långfristiga skulder 3 850 7 500
     

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 1 595 1 657
Aktuell skatteskulder 0 529
Utnyttjad checkräkningskredit 1 657 2 067
Kortfristig del av långfristig skuld 1 875 750
Övriga kortfristiga skulder 399 1 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 685 3 617

Summa kortfristiga skulder 8 211 9 821

Summa skulder 12 061 17 321

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 165 29 931
Not 1: Immateriella tillgångarna består av Goodwill som uppstod i december 2016 i samband med det omvända 
förvärvet. 

KONCERNENS EGNA KAPITAL  

Eget kapital, (KSEK) 
K O N C E R N E N 

31 december 2017 

Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital  

inklusive 
periodens 
resultat 

Summa 
eget kapital

Ingående balans 2017-01-01 29 763 23 048 -40 201 12 610

Minskning av aktiekapitalet  -29 263 29 263 0
Nyemission 224 10 572 10 796
Periodens resultat   -4 303 -4 303

Utgående balans 2017-12-31 724 62 883 -44 504 19 104
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys (KSEK) 
Okt - Dec Jan - Dec Aug - Dec

2017 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 106 -3 613 -2 366
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet -88 216 0
Erhållen ränta 0 0 2
Erlagd ränta -171 -691 -158
Betald skatt 88 -115 97
Förändring av varulager -603 -1 521 -803
Förändring av kortfristiga fordringar -773 2 838 2 601
Förändring av kortfristiga skulder 526 -2 467 -1 107

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 127 -5 353 -1 734

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Rörelseförvärv 0 0 -12 029
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -369 -603 -93

Kassaflöde från investeringsverksamheten -369 -603 -12 122

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 10 796 10 796 3 000
Amortering lån -2 243 -2 626 0
Upptagna lån 0 0 750
Förändring av checkräkningskredit -3 030 -411  0
Förändring kortfristiga räntebärande lån 0 0  0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 523 7 759 3 750

Totalt kassaflöde 3 027 1 803 -10 106

Likvida medel vid periodens början 420 1 644 11 750
Likvida medel vid periodens slut 3 447 3 447 1 644

Kassaflödesanalys i sammandrag     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 127 -5 353 -1 734
Kassaflöde från investeringsverksamheten -369 -603 -12 122
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 523 7 759 3 750

Förändring av likvida medel 3 027 1 803 -10 106

Likvida medel vid periodens slut 3 447 3 447 1 644
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

(KSEK) 
Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec

2017 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 624 n.a 2 497 4 307

Summa rörelsens intäkter 624 2 497 4 307
Handelsvaror 0 0 -2 166
Övriga externa kostnader -730 -1 111 -1 317
Personalkostnader -719 -2 212 -2 290
Avskrivningar  -2 -2 -1 947
Summa rörelsens kostnader -1 451 -3 325 -7 720

Rörelseresultat  -827 -828 -3 413

Finansiella intäkter 0 0 -333
Finansiella kostnader -70 -74 -111

Resultat före skatt  -897 -902 -3 857

Inkomstskatt 0 0 0

Periodens resultat -897 -902 -3 857
 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

(KSEK) 2017-12 2016-12

Immateriella anläggningstillgångar 73 0
Finansiella anläggningstillgångar 42 878 40 182

Summa anläggningstillgångar 42 951 40 182

Fordringar hos koncernföretag 9 847 1 876
Kortfristiga fordringar 582 4 184
Likvida medel 2 759 1 179
Summa omsättningstillgångar 13 188 7 239

SUMMA TILLGÅNGAR 56 139 47 421

Bundet eget kapital 23 683 29 837
Fritt eget kapital 30 873 14 884
Summa eget kapital 54 556 44 721

     
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0 750
Övriga kortfristiga skulder 1 583 1 950
Summa kortfristiga skulder 1 583 2 700

Summa skulder 1 583 2 700

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 139 47 421
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SEGMENTSINFORMATION 
 

(KSEK) 
Okt - Dec Okt - dec Jan - Dec Jan - Dec

2017 2016 2017 2016

Followit
Intäkter 3 411 3 172 15 416 16 347
Handelsvaror -1 178 -2 656 -5 286 -6 355
Övriga externa kostnader -945 -744 -3 369 -3 868
Personalkostnader -2 270 -3 399 -8 147 -10 023
Avskrivningar -213 -55 -852 -590

Resultat Followit -1 195 -3 682 -2 238 -4 489

Hedén
Intäkter 2 335 n.a 9 243 n.a
Handelsvaror -1 156 -4 107 
Övriga externa kostnader -738 -3 118 
Personalkostnader -1 043 -3 557 
Avskrivningar -12  -43  
Resultat Hedén -614 -1 582 

Totalt segmentresultat -1 809  -3 820  
 
 
 

FÖR MER INFORMATION,KONTAKTA: 
 
Johan Bennarsten - VD 
+46 70-7495659 
johan.bennarsten@seafireab.com 
 
Seafire AB (publ) 
Norrlandsgatan 14 
111 43 Stockholm 
 
Kontaktuppgifter till Mentor: 
Augment Partners AB,  
Tel +468-505 65172 eller +4672-8589769 
 

 
Peter Friberg - ekonomichef 
+46 76-175 10 10 
peter.friberg@seafireab.com 
 
Organisationsnummer 556540-7615 
www.seafireab.com 
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DEFINITIONER 
 
Seafire, Bolaget eller Koncernen avser Seafire AB (publ), organisationsnummer 556540-7615, eller den 
koncern eller bolag i den koncern vari Seafire är moderbolag, beroende på sammanhanget. 
 
Hedén Group avser det helägda dotterbolaget Hedén Group AB, organisationsnummer 559060-2073. 
 
Followit verksamheten med Seafire AB som moderbolag och Followit Sweden AB som dotterbolag. 
 
Followit Sweden avser det helägda dotterbolaget Followit Sweden AB, organisationsnummer 556569-
4287. 
 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av periodens nettoomsättning.  

EBIT 

Rörelseresultat före räntenetto och skatt. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital i förhållande till periodens genomsnittliga antal aktier. Det finns inga utestående options- eller 
konvertibelprogram som medför utspädning. 

Nettoskuld  

Räntebärande skulder minus räntebärande fordringar minus likvida medel.  

Resultat per aktie  

Periodens resultat i förhållande till periodens genomsnittliga antal utestående aktier. Det finns inga 
utestående options- eller konvertibelprogram som medför utspädning. 

Soliditet  

Eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning. 

Seafire AB (publ) – bokslutskommuniké januari – december 2017 Seafire AB (publ) – bokslutskommuniké januari – december 2017 15


