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Stockholm, 2019-08-22 

 
 

Delårsrapport april-juni 2019 
 

Andra kvartalet 2019 
• Nettoomsättning uppgick till 9 866 (2 323) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,40 (-0,98) SEK 
 

 

Finansiell sammanställning       

KSEK  

apr-jun 
2019 

apr-jun 
2018 

jan-jun 
2019 

jan-jun 
2018 

jan-dec 
2018 

              

         

Nettoomsättning  9 866 2 323 15 819 4 951 15 804 

Rörelseresultat efter finansiella poster  -2 907 -4 552 -12 247 -7 720 -11 744 

Balansomslutning  37 652 11 707 37 652 11 707 20 145 

Soliditet (%)  70,46 24,52 70,46 24,52 18,30 

Resultat per aktie, SEK 1)   -0,40 -0,98  -1,71 -1,80 -2,40 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 189 -5 624 -17 430 -10 615 -14 897 

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

Väsentliga händelser under april-juni 2019 
• Bolaget tillkännagav i april en order på drygt 2 MSEK från Integrate Renewables AS för vidare 

leverans till Skanska i Norge för projektet Orkdal Folkehelsesenter. Order skall levereras i september 
2019. 

• Bolaget och Svenska Elkedjan AB tecknade i april ett avtal med syfte att främja försäljning av 
Ferroamps produkter via Elkedjans distributionsnät med installatörer på 190 orter. Avtalet innebär 
också att Elkedjan lagerför några av bolagets produkter. 

• Nätkoncessionsutredningen överlämnade i juni förslag till regeringen för möjliggörande till delning av 
energi på fastighetsnivå vilket kan medföra ett genombrott för Ferroamps PowerShare plattform. 

• Teckning av Incitamentsprogram 2016/2019 löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående 
teckningsoptioner utnyttjades. Optionerna motsvarade totalt 112 500 aktier och tillförde bolaget 
1,35 MSEK. 

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

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

• Ferroamp genomförde i början av juli en riktad nyemission till Första AP-fonden och tillfördes 23,2 
MSEK och antal aktier i bolaget ökades med 817 670 aktier. 

• Bolaget förstärker sin bolagsledning med en ny CFO, Kerstin Wähl och en ny Marketing and 
Sales Manager, Niclas Wadestig. Mats Karlström utses till Senior Business Development 
Manager. 
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Kommentarer från VD 
 
 

Ferroamp tredubblar nettoomsättningen under första halvåret 2019 
 
Både försäljning och nettoomsättning utvecklas fortsatt starkt under årets första halvår och 
Ferroamp följer med råge sin plan att dubbla nettoomsättningen för helåret 2019. Samtidigt har 
Bolaget tillförts 23,2 MSEK genom en nyemission riktad till Första AP-fonden.   
 
Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 15,8 MSEK vilket är en trefaldig ökning jämfört 
med motsvarande halvår 2018 och lika mycket som bolaget omsatte under hela 2018. Orderingången 
under första halvåret uppgick till 25,7 (9,1) MSEK vilket är nära nog en trefaldig ökning även där, 
jämfört med motsvarande halvår 2018. Med en orderstock vid slutet av halvåret på 19,1 MSEK ser vi 
därför att vi är på god väg att säkra vår plan att dubbla omsättningen för 2019.  
 
 
Ferroamp visar på möjligheter för ett samhälle med effektbrist 
 
Energiomställningen världen över fortsätter med oförminskad kraft. Huvudtrenderna med solkraft, 
elbilar och energilager är starkare än någonsin. Antalet elbilar i världen nådde 2018 över 5 miljoner 
(IEA) och i Sverige är nu närmare 15% av alla bilar som säljs laddbara. För Ferroamps del betyder det 
att våra affärsmöjligheter bara ökar och vi känner också att billaddning kommit högt på agendan för 
våra fastighetskunder. 
 
Året har präglats av en tydlig medvetenhet av att Sverige, liksom andra europeiska länder, står inför 
en kraftig effektbrist. I Stockholm aviserar nätägaren Ellevio att pga brist på tillgänglig effekt kommer 
man bli tvungen att säga nej till nya anslutningar av fastigheter. Som motåtgärd till bristen aviserar 
nätägarna ytterligare höjda elnätavgifter och minskat effektuttag för kunder under kritiska 
tidpunkter.  
Denna starka trend förstärker ytterligare behovet för slutkunderna att styra och minimera sitt 
effektuttag.  Vi ser här att Ferroamp kan spela en central roll med sin unika plattform, och aktivt 
bidra till att lindra den kommande effektbristen. 
 
I juni publicerades ”Moderna tillståndsprocesser för Elnät”, ett betänkande från 
Nätkoncessionsutredningen. Som väntat rekommenderar den ett nytt undantag i koncessionsplikten 
för att möjliggöra parallella lågspända likspänningsnät mellan byggnader och anläggningar. Det är 
också helt i linje med EUs rekommendation att gynna ”local energy communities” och möjliggörs på 
ett unikt sätt av vår produkt PowerShare. Betänkandet innebär också ett viktigt första steg  mot 
avregleringen av distributionsnäten. Vi ser ett stort marknadsintresse för möjligheten att koppla ihop 
närliggande fastigheter och möjliggörande av utjämning av laster och produktion med EnergyHub. Vi 
ser här att Ferroamps lösningar kommer att ge ett viktigt bidrag till att jämna ut landets effektuttag. 
 
Marknad och försäljning 
Den starka efterfrågan på bolagets system har fortsatt även under det andra kvartalet. Vi ser att vi 
fortsatt har en stor andel integratörer/kanaler som återkommer. Under den senaste 12 månaders 
perioden har vi haft 30 kunder som handlat för mer än 250 ksek, varav den absoluta merparten är 
återkommande kunder. 
 
Highlights på ordersidan: 

• Två system för parkeringsgarage som levererats till Glacell - Lambertsson Sverige AB i Skåne 
på vardera ca 800 KSEK. Ett av systemen har levererats under perioden och det andra 
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kommer att levereras under Q3. Systemen möjliggör integrering av solpaneler tillsammans 
med effektiv styrning av energilager och billaddning.  

• Avtalet med Elkedjan har redan gett affärer på över 2 MSEK.  

• Det nya energilagererbjudandet med ett Nilar batteri för hemmabruk har fått ett väldigt 
positivt bemötande. Totalt såldes över 60 sådana system under andra kvartalet.  

• Det nya energilagerpaketet med ett något större hemmabatteri från Sunwoda, började säljas 
vid halvårsskiftet.  

• Utanför Sverige fortsätter den norska marknaden att växa. Störst är ordern från Skanska till 
Orkdal Folkhelsesenter på drygt 2 MSEK.  

• I tillägg till Norge har vi också börjat få ordrar från kunder i Nederländerna. Där går 
leveranserna via Indutec, en integrator som även säljer lösningar med Nilars batterier. 

 

 
Teknologi och produkter 

• Under första halvåret har batterier från Nilar och Sunwoda kvalificerats in för villamarknaden 
och mindre fastigheter.  

• Våra strategiska initiativ fortskrider med utvecklingsprogrammet Industrialisering 2.0 med 
syfte att optimera vårt produktsortiment för större produktionsvolymer.  

• Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal 
aktiviteter som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd.  

• Nya rekryteringar har gjorts på både mjukvaru- och hårdvarusidan och ytterligare 
personalförstärkningar är planerade. 

 
Montage och logistik 
Den stora orderingången under kvartal två har lett till att orderstocken har växt till 19,1 MSEK vid 
halvårsskiftet. Uppbyggnad av kraftigt ökad leveranskapacitet är därför central.  

• För att öka leveranstakten har ett antal delmontage lagts ut på underleverantörer. Vidare har 
antalet medarbetare för montage i egna verkstaden ökats och en inköpare har anställts.  

• Nya ytor har tagits i anspråk för lagerhantering.  

• På 6-18 månaders sikt arbetar vi mot att lägga ut tillverkning av kompletta produkter. För 
detta är vårt strategiska initiativ Industrialisering 2.0 fundamentalt. Samarbete har inletts 
med kontraktstillverkare med målet att välja slutgiltig partner under hösten. 

 

Finansiering 
Den riktade nyemissionen till Första AP fonden i juli känns som en mycket viktig milstolpe för 
bolaget. Med den på plats har vi nu skapat en stark plattform för vår fortsatta expansion.  
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.  
 
Ett starkt första halvår med hög kundaktivitet och nästan en tredubbling av både order och 
fakturering! Med en omsättning som redan under första halvåret passerat 2018 års helårsomsättning 
och med en orderstock på 19 MSEK är årets mål på en dubbling av omsättningen redan säkrat. 
Betänkandet från nätkoncessionsutredningen styrker åter igen att Ferroamps grundkoncept ligger 
helt rätt. Vi tror också att liknande slutsatser kommer att dras i länder utanför Sverige.  
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 
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Andra kvartalet 2019 

Rörelsens intäkter 
För kvartalet uppgick intäkterna till 13 610 (3 657) KSEK och nettoomsättningen till 9 866  
(2 323) KSEK. Ökningen har skett inom samtliga produktgrupper; mindre och enklare projekt, större 
komplexa projekt samt större projekt med batterileveranser. 

Rörelsens kostnader 
Rörelsekostnaderna uppgick för kvartalet till 16 498 (8 171) KSEK vilket i huvudsak kan hänföras till 
handelsvaror om 7 802 (2 416) KSEK och övriga externa kostnader om 3 785 (1 987) KSEK. 
Personalkostnader uppgick till 4 565 (3 590) KSEK. 

EBITDA 
Rörelseresultatet före räntor, nedskrivningar och avskrivningar för kvartalet uppgick till  
-2 542 (-4 336) KSEK. 

EBIT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 888 (-4 514) KSEK. Det negativa resultatet är 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 -2 907 (-4 552) KSEK. Resultat per aktie uppgick till  
-1,71 (-1,80) KSEK. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för kvartalet -11 189 (-5 624) KSEK. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var främst hänförligt till utvecklingskostnader för bl a batterikvalificeringar 
och vidareutveckling av bolagets digitala plattform. Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till  
2 440 (0) KSEK. På grund av ändrade redovisningsprinciper av utvecklingskostnader är jämförelse mot 
föregående år inte rättvisande. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden 
till 240 (77) KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 237  
(6 122) KSEK, fördelat på nyemission om 1 350 (4 660) KSEK samt amortering av lån om -113  
(-38) KSEK. Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -12 631 (421) KSEK. 

Finansiell ställning, likvida medel 
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 12 752 KSEK jämfört med  
1 374 KSEK vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 26 528 KSEK jämfört med 3 678 KSEK vid årets 
ingång. Soliditeten uppgick till drygt 70 procent.  
Per 30 juni 2019 uppgick de totala tillgångarna till 37 652 KSEK, vilket är en ökning sedan 
motsvarande period föregående år, då tillgångarna uppgick till 11 707 KSEK. Ökningen är dels 
hänförlig till likvidtillskott av nyemissionen samt ökning av varulager och kundfordringar. 
Anläggningstillgångarna uppgick till 8 181 (2 724) KSEK, varav 7 670 (2 349) KSEK avser aktiverat 
arbete. Omsättningstillgångarna uppgick till 29 471 (8 983) KSEK.  
Räntebärande skulder uppgick till 1 250 (3 175) KSEK varav 900 (3 100) KSEK var långfristiga och 
350 (75) KSEK var kortfristiga. 
 

Optioner 
Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument 
Teckningsoptionsprogram 2016/19 riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i 
Ferroamp Elektronik AB (publ), löpte ut 30 juni 2019. Samtliga utestående teckningsoptioner i 
programmet tecknades och bolaget tillfördes 1,35 MSEK, exklusive emissionskostnader. 
Teckningsoptionerna i programmet motsvarade totalt 112 500 aktier. Teckningskursen i 
optionsprogrammet var 12 SEK per aktie. Ärendet har under juli registrerats hos Bolagsverket. 

 

Bolaget har vid utgången av juni 2019 nedanstående bonus- och optionsprogram för personal och 

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

nyemission som gjordes under Q1. Två teckningsoptioner i detta program ger rätt att teckna en ny 

aktie. 

 

Teckningsoptioner 
Beslutat 

år 
Antal 

optioner Antal aktier Tekningsperiod 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        

 

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

 
Aktien och ägare 
Antal utestående aktier per utgången av juni 2019 uppgår till 8 176 703 och alla aktier har lika 
röstvärde. Ferroamps aktie är sedan 22 mars noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
(FERRO).  
 
Efter halvårets slut har en riktad nyemission till Första AP-fonden genomförts på totalt 817 670 aktier 
till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget tillfördes därmed ca 23,2 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen fastställdes genom en genomsnittsberäkning av 
den volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna före emissionen med en rabatt om 5 
%. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i 
Ferroamp efter nyemissionen. Registrering av aktierna hos Bolagsverket och Euroclear har skett 
under juli månad. 
 

Ägarbild per 2019-06-30      

      

      

Ägare   Antal aktier  Procent 

     röster och kapital 
            

      
Björn Jernström   1 413 200  17,28% 

KIC IE AB   837 075  10,24% 

Almi Invest AB   614 200  7,51% 

Åke Rehnman   479 825  5,87% 

Mats Karlström   405 975  4,97% 

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

Nordnet Pensionsförsäkring AB 240 769  1,64% 

Anders Becker 179 068  1,55% 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 127 125  1,47% 

Desiderate AB 125 000  1,27% 

Övriga ägare, (ca 2 400 st)   3 575 993  43,73% 
            

      

Summa   8 176 703  100,0% 
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Data per aktie, SEK   

apr-juni 
2019 

apr-juni 
2018 

jan-juni 
2019 

jan-juni 
2018 

jan-dec 
2018 

                

          

Resultat per aktie, före utspädning -0,40 -0,98 -1,71 -2,39 -2,40 

Resultat per aktie, efter full utspädning -0,40 -0,98 -1,71 -2,39 -2,40 

Eget kapital per aktie på balansdagen 3,24 0,60 3,24 0,60 0,62 

Kassaflöde per aktie på balansdagen 1,39 0,09 1,39 0,15 -0,14 

Antal utestående aktier, periodens slut*   8 176 703 4 760 450 8 176 703 4 760 450 5 921 300 
Antal utestående aktier efter full utspädning*, 
**    9 994 895 4 872 950 9 994 895 4 872 950 5 079 100 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier*   7 179 840 4 655 284 7 179 840 4 655 284 4 904 100 

        
*Justerat för split 1:25 
**Antal aktier efter full utspädning 
inkluderar inte nyemission som skedde i 
juli 2019        

 
 
Medarbetare 
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 25 (21).  

 
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. Styrelseledamoten Karl Elfstadius meddelade i juni att han av 
personliga skäl avgår ur styrelsen. 
 
 

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 (patent risker) 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. 
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Grund för upprättande och redovisningsprinciper 

Delårsrapporten för bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen och samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. 

 
 
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   
Genomsnittligt antal aktier under året i förhållande till årets resultat.  
 
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 
Vägt genomsnittligt antal aktier och 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.  
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Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor 
 

Finansiell kalender 
Delårsrapport januari-september 2019  2019-11-22 
Bokslutskommuniké 2019   2020-02-19 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport utgör en rättvisande 
översikt av bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och kassaflöde för den aktuella 
perioden.  
 
 
Stockholm den 22 augusti 2019 
 
 
Ylwa Karlgren  Björn Jernström Anders Persson 
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
   
 
Stefan Jakelius  Elin Löfblad   
Styrelseledamot Styrelseledamot  
    
 
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  

apr-juni 
2019 

apr-juni 
2018 

jan-juni 
2019 

jan-juni 
2018 

jan-dec 
2018 

              

         
Nettoomsättning  9 866 2 323 15 819 4 951 15 804 

Aktiverat arbete för egen räkning  3 744 1 334 5 328 3 503 8 412 

Övriga rörelseintäkter   0 0  4 0  2 035 

Summa rörelsen intäkter  13 610 3 657 21 151 8 454 26 251 

         

Handelsvaror  -7 802 -2 416 -12 950 -5 626 -14 684 

Övriga externa kostnader  -3 785 -1 987 -11 226 -3 247 -8 791 

Personalkostnader  -4 565 -3 590 -8 453 -6 893 -13 538 

Avskrivningar av materiella och          

immateriella anläggningstillgångar  -345 -178 -685 -350 -865 

Övriga rörelsekostnader   -1 0  -3 0  0 

Summa rörelsekostnader  -16 498 -8 171 -33 315 -16 115 -37 878 

         

Rörelseresultat (EBIT)  -2 888 -4 514 -12 164 -7 661 -11 627 

         

Finansiella kostnader   -19 -37 -83 -58 -117 

Resultat efter finansiella poster  -2 907 -4 552 -12 247 -7 720 -11 744 
              

         
PERIODENS RESULTAT  -2 907 -4 552 -12 247 -7 720 -11 744 
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Balansräkning i sammandrag     

KSEK  

30 juni 
2019 

30 jun 
2018 

31 dec 
2018 

          

      

TILLGÅNGAR      

      

Immateriella anläggningstillgångar  7 670 2 349 5 358 

Materiella anläggningstillgångar  499 352 308 

Finansiella anläggningstillgångar   12 23 12 

Summa anläggningstillgångar  8 181 2 724 5 679      

Varulager mm  7 721 3 860 5 108 

Kortfristiga fordringar  8 998 2 396 7 985 

Kassa och bank   12 752 2 726 1 374 

Summa omsättningstillgångar  29 471 8 983 14 466 
       

     

SUMMA TILLGÅNGAR  37 652 11 707 20 145 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Bundet eget kapital  9 943 7 701 5 950 

Fritt eget kapital   16 585 -4 830 -2 272 

Summa eget kapital  26 528 2 871 3 678      

Långfristiga skulder, räntebärande   900 3 100 3 200 

Summa långfristiga skulder  900 3 100 3 200 
     

Kortfristiga skulder, räntebärande  350 75 1 150 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande   9 874 5 660 12 117 

Summa kortfristiga skulder  10 224 5 735 13 267 
       

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  37 652 11 707 20 145 
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Kassaflöde i sammandrag     

KSEK  

jan-juni 
2019 

jan-juni 
2018 

jan-dec 
2018 

          

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
finansiella poster  -12 164 -7 720 -11 744 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  665 350 865 

Betalda inkomstskatter   -187 0 157 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -11 686 -7 370 -10 722 

     

Förändring av varulager och pågående arbete -2 614 -535 -1 783 

Förändring av kundfordringar  1 729 -222 -6 411 

Förändring av kortfristiga fordringar  -2 332 138 657 

Förändring av leverantörsskulder  2 811 -350 1 262 

Förändring av kortfristiga skulder   -5 338 -2 277 2 098 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 430 -10 615 -14 897 
     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 947 0 -3 086 

Investeringar i maskiner och inventarier  -240 -180 -180 

Investeringar i finansiella tillgångar   0 0 10 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 187 -180 -3 256 

     

Nyemission, netto  35 097 10 060 14 829 

Upptagna lån  0 1 500 3 000 

Amortering/återbetalning av lån  -3 100 -75 -400 

Teckningsoptioner   0 0 64 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 997 11 485 17 492 

     

PERIODENS KASSAFLÖDE  11 380 690 -662 

     

Likvida medel vid periodens början  1 374 2 036 2 036      
       
     

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  12 752 2 726 1 374 



 

 ___________________________________________________________________________________ 

Ferroamp Elektronik AB I Delårsrapport april-juni 2019                                                          Sidan 12 av 12 

 
 

 

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 resultat    -12 247 -12 247 

Nyemission  226  37 211 37 437 

Emissionskostnader    -2 340 -2 340 

Avsättning till fond   2 267 -2 267 0 

Utgående balans 30 juni 2019  818 7 625 18 085 26 528 
            

      

      

KSEK  

Aktie- 
kapital 

Utvecklings- 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

            

      

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

Periodens resultat    -7 720 -7 720 

Nyemission   10 060 10 060 

Avsättning till fond   305 -305 0 

Utgående balans 30 juni 2018  92 3 353 -574 2 870 
            

      

      

KSEK  

Aktie- 
kapital 

Utvecklings- 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

            

      

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

Periodens resultat    -11 744 -11 744 

Nyemission  500  14 328 14 828 

Avsättning till fond   2 310 -2 310 0 

Optionsprogram    64 64 

Utgående balans 31 december 2018  592 5 358 -2 272 3 678 
            

      

      

 
  
 
  


