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Stockholm, 2019-05-22 

 
 

Delårsrapport januari-mars 2019 
 

Första kvartalet 2019 
• Nettoomsättning uppgick till 5 953 (2 628) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -1,51 (-0,68) SEK 
 

 

Finansiell sammanställning      

KSEK   

jan-mar 
2019 

jan-mar 
2018 

jan-dec 
2018 

            

       

Nettoomsättning    5 953 2 628 15 804 

Rörelseresultat efter finansiella poster   -9 340 -3 168 -11 744 

Balansomslutning   43 620 11 016 20 145 

Soliditet (%)   64,38 25,09 18,30 

Resultat per aktie, SEK 1)   -1,51 -0,29 -2,40 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 242 -4 991 -14 897 

     

 
1 Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 25:1. 
 
 

Väsentliga händelser under januari – mars 2019 
• Under kvartalet genomfördes en nyemission som inbringade totalt 33,9 MSEK inklusive 

kostnader för emissionen. Engångskostnader för emissionen på 5,4 MSEK belastar kvartalets 
resultat. 

• Bolagets aktie handlas från och med 22 mars 2019 på Nasdaq First North. 

• Ett strategiskt partnerskap har inletts med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av 
lösningar för solenergi. 

• Ett nytt energilagerpaket för hemmabruk har lanserats tillsammans med Nilar. 

• Ett nytt samarbete har inletts med en italiensk projektutvecklare inom förnyelsebar energi, 
Noka Service Srl. Avtalet innefattar distribution av Ferroamps EnergyHub med tillbehör. 

• Bolaget tillkännager att man avser att komplettera EnergyHub med en likströmsladdare för 
elbilar. 
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Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• Fortsatt stark orderingång på alla områden gör att bolaget kan hålla fast vid planen att 

dubbla omsättningen för 2019.  

• I april erhölls en order på drygt 2 MSEK från Integrate Renewables och Skanska för levereras 
till Orkdal Folkehelsesenter i Norge. 

• I april tecknades ett samarbetsavtal med Elkedjan AB med syfte att främja försäljning av 
Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät  

• Årsstämman 2019 beslutade om ett incitamentsprogram för ledning och medarbetare. 

• Årsstämman valde in Anders Persson som ny ordinarie styrelseledamot. 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer från VD 
 
 

Ferroamp fördubblar både 
omsättning och orderingång 
under Q1-2019 
 
Både försäljning och nettoomsättning 
utvecklas starkt under årets första 
kvartal och Ferroamp följer sin plan att 
dubbla omsättningen 2019. Samtidigt 
har Bolaget genomfört en lyckad 
emission och en notering på Nasdaq 
First North.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK vilket är en ökning med 126 procent jämfört med 
motsvarande kvartal 2018. Orderingången under kvartalet uppgick till 6,6 MSEK vilket är en ökning 
med 160 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Med en orderstock vid slutet av kvartalet 
på 9,5 MSEK samt en fortsatt stark orderingång under april 2019, kan vi därför hålla fast vid vår plan 
att dubbla omsättningen för 2019.  
 

Marknad och försäljning 
Bolaget bygger vidare mot en stabil kanalstruktur där drygt 80 procent av inkomna order går genom 
redan etablerade kanaler. Vårt strategiska arbete att knyta samarbetsavtal med nya viktiga kanaler 
fortsätter. I april ingick vi ett avtal med Elkedjan AB som har mer än 1 600 elektriker på 190 orter i 
Sverige. Avtalet innebär att Elkedjan kommer att lagerföra delar av Ferroamps sortiment, vilket 
möjliggör en mer långsiktig planering av vår tillverkning. I februari inledde Bolaget också diskussioner 
med Kraftpojkarna AB om ett strategiskt samarbete. Både Kraftpojkarna och Elkedjan är starka 
samarbetspartners och nyckelaktörer på den svenska marknaden för solenergi-, energilager- och 
laddstationer för elfordon.  
Internationellt fortsätter vårt samarbete med Integrated Renewables AS i Norge och Orkdalordern på 
drygt 2 MSEK i april bekräftar att Norge kommer att bidra med mellan 10 – 20 procent av 2019 års 
omsättning.  
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I mars skrev vi ett samarbetsavtal med Noka Service Ltd Italien. Där pågår nu beredning för att vi skall 
uppfylla lokal italiensk standard och försäljningen beräknas ta fart i slutet av året. 
Ferroamp ställde ut på Intersolar i München den 15-17 maj. Det är Europas största mässa för 
distribuerade energisystem för solenergi, energilager och billaddare och Bolaget förhandsvisade bl a 
den snabbladdare som utvecklats tillsammans med Chargestorm. Vi hade också release av en ny 
energilagerlösning som utvecklats tillsammans med Sunwoda Energy Storage i Kina.  
Arbetet med att utveckla vår hemsida www.Ferroamp.com har inletts. Detta kommer att förstärka 
vår kommunikation med kunder och distributörer och kommer att ge ett bättre stöd i köpprocessen. 
Den första versionen lanseras i slutet av maj.  
 

Teknologi och produkter 
Under Q1 har ett nytt mindre batteri (5,75 kWh) från Nilar kvalificerats. Batteriet utgör tillsammans 
med Ferroamps EnergyHub ett starkt paket för villamarknaden.  
Våra strategiska initiativ inom området fortskrider med programmet Industrialisering 2.0 med syfte 
att optimera vårt produktsortiment för större produktionsvolymer. Den första produkten kommer att 
vara klar för leverans under Q4 2019.  
Parallellt driver vi utveckling av snabbladdare för elbilar som även den skall vara klar i slutet av året. 
Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal aktiviteter 
som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd.  
 

Montage och logistik 
Våra kraftiga tillväxtplaner ställer höga krav på uppbyggnad av produktionskapacitet; i det korta 
perspektivet fokuseras arbetet på att öka kapaciteten i vår egen verkstad via ökning av 
personalstyrkan samt outsourcing av delmontage. På lite längre sikt arbetar vi mot att lägga ut 
tillverkning av kompletta produkter. För detta är vårt strategiska initiativ Industrialisering 2.0 
fundamentalt.  
 

Finansiering 
Den lyckade noteringen på Nasdaq First North känns som en historisk milstolpe för bolaget. Det var 
mycket arbete att få nödvändiga strukturer och processer på plats men nu har vi skapat en stark 
plattform för vår fortsatta expansion. Marknadens positiva respons på aktien ger oss också fortsatt 
energi.  
Ända sedan bolaget startade har vi målmedvetet och metodiskt byggt Ferroamp för att bli ledande 
inom sitt teknikområde. Med den stärkta kassan och nya samarbetspartners har vi nu ännu bättre 
förutsättningar för att ta nästa steg i vår tillväxtresa. Fortsatt långsiktig utveckling av vår kapitalbas 
och finansiella ställning för expansion av kunder, marknader och produkter är en nyckelfråga för 
ledning och styrelse. 
 
Ett starkt kvartal med hög kundaktivitet och mer än en fördubbling av både order och fakturering! 
Med en fortsatt stark orderingång och fakturering under april känner jag att vi följer vår plan för 
2019. Marknaden där ute är i stark expansion och Ferroamp har en unik plattform som kunder och 
marknad efterfrågar. Vi ligger rätt positionerade och vi har fått upp en bra fart på vår spännande 
resa! 
 
Olof Heyman, VD 
 

http://www.ferroamp.com/
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Första kvartalet 2019 

Rörelsens intäkter 
För kvartalet 2019 uppgick intäkterna till 7 542 (4 797) KSEK och nettoomsättningen till 5 953 (2 628) 
KSEK d v s mer än en fördubbling av nettoomsättningen. Ökningen har skett inom samtliga 
produktgrupper; mindre och enklare projekt, större komplexa projekt samt större projekt med 
batterileveranser. 

Rörelsens kostnader 
Rörelsekostnaderna uppgick under första kvartalet 2019 till 16 818 (7 944) KSEK vilket i huvudsak kan 
hänföras till handelsvaror om 5 148 (3 210) KSEK och övriga externa kostnader om 7 441 (1 260) 
KSEK, varav 5 435 KSEK är engångskostnader relaterade till börsintroduktion. Personalkostnader 
uppgick till 3 888 (3 303) KSEK. 

EBITDA 
Rörelseresultatet före räntor nedskrivningar och avskrivningar för kvartalet uppgick till  
-8 937 (-2 976) KSEK. 

EBIT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 276 (-3 147) KSEK. Den stora skillnaden mot 2018 är 
huvudsakligen hänförligt till kostnaden för börsintroduktionen. I övrigt är det negativa resultatet en 
konsekvens av Bolagets breda expansiva satsning, och följer prognos.   

Resultat efter skatt för perioden samt resultat per aktie 
Resultat efter skatt för perioden uppgift till -9 340 (-3 168) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,51 
(-0,68) SEK. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för kvartalet – 6 242 (- 499) KSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var främst hänförliga till utvecklingskostnader för bl a 
batterikvalificeringar och vidareutveckling av bolagets digitala plattform. Investeringar i 
utvecklingsarbete samt patent uppgick till 1 629 (0) KSEK, vilket reduceras med erhållna bidrag om  
1 122 (0) KSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden till 0 (102) KSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 30 759 (5 362) KSEK, fördelat på 
optionsprogram och genomförda emissioner om 33 747 (5 400) KSEK samt återbetalning och 
amortering av lån om  - 2 988 (-38) KSEK. Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till  
24 010 (269) KSEK. 

Finansiell ställning, likvida medel 
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 25 383 KSEK jämfört med  
1 374 KSEK vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 28 086 KSEK jämfört med 3 678 KSEK vid årets 
ingång. Soliditeten uppgick till drygt 64 procent.  
Per 31 mars 2019 uppgick de totala tillgångarna till 43 620 KSEK, vilket är en ökning sedan mars 2018 
då tillgångarna uppgick till 11 016 KSEK. Ökningen är dels hänförlig till ökat varulager, dels av ökning 
av kundfordringar och samt tillskott av nyemissionen. Anläggningstillgångarna uppgick till 5 847  
(3 220) KSEK, varav 5 548 (2 896) avser aktiverat arbete. Omsättningstillgångarna uppgick till  
37 773 (7 796) KSEK.  
Räntebärande skulder uppgick till 1 363 (1 751) KSEK varav 1 063 (1 713) KSEK var långfristiga och 
300 (38) KSEK var kortfristiga. 
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Optioner 
Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument 
Bolaget har vid utgången av mars 2019 nedanstående bonus- och optionsprogram för personal och 

ledning. 

Vidare har Bolaget utestående teckningsoptioner från den unit som emitterades i samband med den 

nyemission som gjordes under kvartalet. Två teckningsoptioner i detta program ger rätt att teckna en 

ny aktie. 

 

 
 
Utöver ovanstående program fattade årsstämman 2019 beslut om ett nytt optionsprogram Serie 
2019/2022 till bolagets nuvarande och framtida anställda omfattande 430 000 optioner och 5 % 
utspädning vid fullt utnyttjande.  

 
 
Aktien och ägare 
Antal utestående aktier per utgången av mars 2019 uppgår till 8 176 703 och alla aktier har lika 
röstvärde. Ferroamps aktie är fr o m 22 mars noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
(FERRO).  

 

Ägarbild per 2019-03-31      

      

      

Ägare   

Antal 
aktier  

Antal röster och 
kapital 

      
            

      

Jernström, Björn    1 413 200  17,28% 

KIC IE AB    837 075  10,24% 

ALMI Invest Stockholm AB    614 200  7,51% 

Rehnman, Åke    479 825  5,87% 

Karlström, Mats    405 975  4,97% 

Pacific Electric Power Energy Corp Ltd  364 350  4,46% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 240 769  2,94% 

Danica Pension Försäkrings AB 179 068  2,19% 

Becker, Anders 127 125  1,55% 

Simon, Josefsson 125 000  1,53% 

Övriga ägare (ca 1345 st)   3 390 116  41,46% 
            

      

Summa   8 176 703  100,0% 
  

Teckningsoptioner Beslutat år Antal optioner Antal aktier Teckningsperiod Kurs, SEK Målgrupp

Teckningsoption Serie 2016/2019 2016 112 500       112 500       190201-190630 12,00 Nyckel anställda

Teckningsoption Serie 2018/2021 2018 62 500         62 500         210601-211030 16,00 VD

Teckningsoption Serie TO1 2019 2 255 403    1 059 357    200208-200222 21,00

Summa 2 430 403   1 234 357   
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Data per aktie 
   

jan-mar 
2019 

jan-mar 
2018 

jan-dec 
2018 

          

      
Resultat per aktie, före utspädning, SEK  -1,51 -0,68 -2,40 

Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK -1,51 -0,67 -2,31 

Eget kapital per aktie, SEK  -3,43 -0,59 0,62 

Kassaflöde per aktie, SEK  0,26 0,06 -0,14 

Antal utestående aktier, periodens slut*  8 176 703 4 625 450 5 921 300 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden*  6 171 900 4 625 450 4 904 100 

Antal utestående aktier efter full utspädning* 9 411 060 4 737 950 5 079 100 

     
*Justerat för split 25:1.     

 
 
Medarbetare 
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 19 (20).  

 
Lednings- och styrelseförändringar 
I januari 2019 lämnade Mårten Björk på egen begäran styrelsen. På årsstämman 9 maj 2019 valdes 
Anders Persson in som ordinarie styrelseledamot. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Företagsledningen gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de 
finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar vilket 
även framgår av redovisningsprinciperna. Målet med bolagets riskhantering är att identifiera, möta, 
kontrollera och begränsa riskerna i verksamheten. Riskerna kan delas in i finansiella respektive 
verksamhets- och omvärldsrelaterade risker. Ferroamps verksamhets- och omvärldsrisker består av 
bland annat verksamhetsrisker (tillgång på kompetent personal, kvalité i produktion och design, 
genomförande av R&D projekt enligt plan), marknadsrisker (konkurrens, politiska beslut, övrig 
efterfrågan), immateriella risker (patentrisker) och finansrisker (tillgång på finansiering för expansion, 
ökade kostnader). 
För utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering, se årsredovisningen för 2018 som 
publicerades den 15 april 2019 och prospektet för Ferroamps nyemission som publicerades den  
7 februari 2019. Dessa finns tillgängliga på Ferroamps hemsida: http://www.ferroamp.se. 

 
Transaktioner med närstående 
Bolaget har på konsultbasis anlitat Anna Österblom för tillhandahållande av tjänster som CFO i 
Bolaget. För denna tjänst har Anna Österblom genom Resulit AB erhållit konsultarvode om 272 383 
SEK under perioden. Bolaget har för avsikt att även fortsatt under 2019 köpa in konsulttjänster från 
Anna Österblom.  

 
Grund för upprättande och redovisningsprinciper 

Delårsrapporten för bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen och samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisning. 
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Definitioner och nyckeltal   
Rörelseresultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
  
Nettoomsättning  
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
  
Balansomslutning  
Företagets samlade tillgångar.  
  
Soliditet (%)  
Eget kapital i relation till balansomslutningen.  
  
Resultat per aktie, SEK   
Vägt genomsnittligt antal aktier under året i förhållande till årets resultat.  
 
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 
Genomsnittligt antal aktier och samtliga optioner under året i förhållande till årets resultat.  
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde 
från investerings- och finansieringsverksamhet.  
 

Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor 
 

Finansiell kalender 
Halvårsrapport januari-juni 2019  2019-08-22 
Delårsrapport januari-september 2019  2019-11-22 
Bokslutskommuniké 2019   2020-02-19 
 
Stockholm den 22 maj 2019 
 
Ylwa Karlgren  Karl Elfstadius  Björn Jernström 
Ordförande  Ledamot  Ledamot   
 
Stefan Jakelius  Elin Löfblad  Anders Persson 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
    
Olof Heyman 
Verkställande direktör 
 
G&W Fondkommission +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se är bolagets Certified Adviser. 

 
Kontaktinformation 
Olof Heyman  Ferroamp Elektronik AB 
VD  Domnarvsgatan 16 
olof.heyman@ferroamp.se  SE-163 53 SPÅNGA 
  www.ferroamp.se 
  Org nr 556805-7029 
  +46 8 684 333 90 

mailto:ca@gwkapital.se
mailto:olof.heyman@ferroamp.se
http://www.ferroamp.se/
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Finansiell information i sammandrag 
     

Resultaträkning i sammandrag      

      

KSEK   

jan-mar 
2019 

jan-mar 
2018 

jan-dec 
2018 

            

       

Nettoomsättning   5 953 2 628 15 804 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 584 2 169 8 412 

Övriga rörelseintäkter     5   2 035 

Summa rörelsen intäkter   7 542 4 797 26 251 

       

Handelsvaror   -5 148 -3 210 -14 684 

Övriga externa kostnader   -7 441 -1 260 -8 791 

Personalkostnader   -3 888 -3 303 -13 538 

Avskrivningar av materiella och        

immateriella anläggningstillgångar   -339 -171 -865 

Övriga rörelsekostnader     -2   0 

Summa rörelsekostnader   -16 818 -7 944 -37 878 

       

Rörelseresultat (EBIT)   -9 276 -3 147 -11 627 

       

Finansiella kostnader     -64 -21 -117 

Resultat efter finansiella poster   -9 340 -3 168 -11 744 
            

       

PERIODENS RESULTAT   -9 340 -3 168 -11 744 
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Balansräkning i sammandrag      

KSEK   

31 mar 
2019 

31 mar 
2018 

31 dec 
2018 

            

       

TILLGÅNGAR       

       

Immateriella anläggningstillgångar   5 548 2 896 5 358 

Materiella anläggningstillgångar   287 301 308 

Finansiella anläggningstillgångar     12 23 12 

Summa anläggningstillgångar   5 847 3 220 5 679 

       

Varulager mm   6 171 3 251 5 108 

Kortfristiga fordringar   6 219 2 240 7 985 

Kassa och bank     25 383 2 305 1 374 

Summa omsättningstillgångar   37 773 7 796 14 466 
            

       

SUMMA TILLGÅNGAR   43 620 11 016 20 145 
 
  

 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER              

Bundet eget kapital   6 321 3 142 5 950 

Fritt eget kapital     21 765 -377 -2 272 

Summa eget kapital   28 086 2 765 3 950 

       

Långfristiga skulder, räntebärande     1 063 1 713 3 200 

Summa långfristiga skulder   1 063 1 713 3 200 

       

Kortfristiga skulder, räntebärande   300 38 1 150 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande     14 171 6 501 12 117 

Summa kortfristiga skulder   14 471 6 539 13 267 
            

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   43 620 11 016 20 145 
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Kassaflöde i sammandrag    

KSEK   

jan-mar 
2019 

jan-mar 
2018 

jan-dec 
2018 

            

              

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten efter finansiella poster   -9 276 -3 147 -11 744 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet    339 171 865 

Betalda inkomstskatter      -153  -38 157 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  -9 090 -3 013 -10 723 

       

Förändring av varulager och pågående arbete   -1 063 75 -1 783 

Förändring av kundfordringar    4 112 -327 -6 411 

Förändring av kortfristiga fordringar    -2 261 391 657 

Förändring av leverantörsskulder    5 351 -101 1 262 

Förändring av kortfristiga skulder     -3 291 -2 016 2 098 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 242 -4 991 -14 897 

       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -507  -3 086 

Investeringar i maskiner och inventarier     -102 -180 

Investeringar i finansiella tillgångar         10 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -507 -102 -3 256 

       

Betalningar för emitterade aktier netto    33 747 5 400 14 829 

Upptagning långfristiga lån    -2 688  3 000 

Betalning av kortfristiga lån   -300 -38 -400 

Erhållet inbetalt aktieägartillskott         64 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  30 759 5 362 17 492 

       

PERIODENS KASSAFLÖDE   24 010 269 -662 

       

Likvida medel vid periodens början   1 374 2 036 2 036        
            

       

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT   25 384 2 305 1 374 
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Förändring av eget kapital i sammandrag   

KSEK  

Aktie- 
kapital 

Utvecklings- 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Summa 
eget kapital 

            

      

Ingående balans per 1 januari 2019  592 5 358 -2 272 3 678 

Periodens totalresultat    -9 340 -9 340 

Nyemission februari 226  35 861 36 087 

Emissionskostnader    -2 340 -2 340 

Avsättning till fond   145 -145 0 

Optionsprogram      

Utgående balans 31 mars 2019  818 5 503 21 764 28 085 
            

      

      

KSEK  

Aktie- 
kapital 

Utvecklings- 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Summa 
eget kapital 

            

      

Ingående balans per 1 januari 2018  92 3 048 -2 610 530 

Periodens totalresultat    -3 168 -3 168 

Nyemission februari     

Emissionskostnader    5 400 5 400 

Avsättning till fond      

Optionsprogram      

Utgående balans 31 mars 2018  92 3 048 -378 2763 
            

      

      

KSEK  

Aktie- 
kapital 

Utvecklings- 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Summa 
eget kapital 

            

      

Ingående balans per 1 januari 2018  92 3 048 -2 610 530 

Periodens totalresultat    -11 744 -11 744 

Nyemission  500  14 328 14 828 

Emissionskostnader     0 

Avsättning till fond   2 310 -2 310 0 

Optionsprogram    64 64 

Utgående balans 31 december 2018  592 5358 -2 272 3 678 
            

 
 


