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de

De har ari e
manande och framg ngsrik r f r Ferroamp! Flera ik iga mils olpar har ppn s och
passera s i r resa fr n e li e inno a ionsbolag ill e snabb ande och no era ill
bolag med
banbr ande eknologi. Vi har in agi en ik ig marknadsposi ion med r Energ H b pla form med en
n s an red bblad fak rering nder re och rekordfak rering nder de fj rde k ar ale . Vi ser de som
ldig s arka besked fr n k nder och marknad! Under sl e a no ember drif sa es s s em n mmer
1.000. De a r en signal om a ekniken r e ablerad och a marknadens ef erfr gar ra s s em och
prod k er. S erige har ari den h dsakliga marknaden nder re , men s s em har drif sa s i Norge,
Nederl nderna och Belgien. Vi ser fram emo en for sa ill
p dessa marknader.
Marknadens ef erfr gan s ller s klar kade kra p f re age r en m ngd aspek er in e mins
prod k ionskapaci e och le eransf rm ga. Under re har i in ensifiera arbe e med a ka r
le eranskapaci e genom programme Ind s rialisering 2.0. S f e r a l f a Ferroamps prod k por f lj
fr n sm skalig ill erkning ill l nsam ol mprod k ion. Den f rs a prod k en i programme r SSO, Solar
S ring Op imi er. Under h s en ecknades a al med n a kon rak s ill erkare och arbe e p b rjades.
F r a m a den s ora ef erfr gan fr n marknaden och ge ser ice
ra k nder p b s a s har i ing
rama al med e fler al par ners som e Kraf pojkarna, Senergia, Elkedjan och S ockholm E ergi.
Genom a arbe a med ik iga par ners och ak rer inom energiomr de skapar i f r s ningar a bredda
r bas a sl an ndare genom en effek i isad logis ik och f rs ljning a
r s s em och ra prod k er.
Under re
le erera
le erera s
Norge d r

har e an al sp nnande projek genomf r s och le erera s. Vi har ill e empel
eckla och
rldens f rs a mobila snabbladdningss a ion illsammans med Va enfall. Vidare har i en
s em f r a han era kapaci e , energilagring och f rn elsebar energi ill e folkh lsocen er i
i dess om kopplade samman e fler al b ggnader med e liksp nningsn .

Den kraf iga ill
en s ller kra p organisa ionens f rm ga. Som n ill r dd VD ill jag for s a
arbe e med a b gga e s ark Ferroamp med en k l r som pr glas a kompe ens, inno a ion och
en repren rskap. En s ark ledning och e kompe en eam r en a n cklarna f r a k nna e ek era p
r
ill
plan. Under re har organisa ionen
eckla s och personal har rekr era s. Ferroamp har f rs rk
si lednings eam med en n f rs ljningschef och en n ekonomichef, b da med l ng ind s riell
ledarerfarenhe . Arbe a med a s rka organisa ionen och erksamhe ens s r k r r i fok s for sa
fram .
U ecklingen och e pansionen kr er s klar illg ng ill kapi al. I b rjan a 2019 genomf rde Ferroamp
en spridningsemission sam no ering p Nasdaq Firs Nor h i S ockholm. Vi k nde d rmed bredda gande
och lkomnade e s or an al n a ak ie gare och som bidragi ill ak iens lik idi e . Tillsammans med den
rik ade emissionen mo en s or och ik ig ins i ionell ak r, F rs a AP-fonden, illf rdes erligare
kapaci e f r for sa ill
. De k nns hedrande a Ferroamp ppm rksammas a ik iga ins i ionella
ak rer som ljer a in es era i bolage och sam idig gl ds i erkligen a f spridning ill fler och
m nga gare o al se . De a r en m cke ik ig mils olpe nder re och som ger m jlighe er fram .
De a har erligare bef s s genom a i de komplicerade iderna nder ren 2020 erligare s rka kassan
med 33 miljoner kronor genom e eckningsop ionsprogram och l nepake .
Vi ser fram emo
erligare e r a f rs rkning a
r marknadsposi ion. Min ambi ion som VD r a
b gga e rik ig bra eam,
ecklas,
a och ara for sa ledande inom r omr de. r 2020 har inle s
p e m cke posi i s och r arbe e for s er fram . Gr nden lades nder 2019 ill en hel del
ak i i e er som i n arbe ar med och i issa delar s ker accelerera fram .
r 2020 har inle s med en global maning i form a Corona ir se s globala spridning och COVID19.
De a r en global maning som kommer f konsek enser, alla a dem nn in e erblickbara eller
k nda. L ge f r oss r s klar m cke s rbed m , men i arbe ar ifr n den ppfa ningen a denna
pandemi kommer p erka oss p e an al olika s .
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Tempo i r kapaci e s ill
n r de g ller prod k ionskapaci e hos par ners kommer roligen p erkas.
Till f ljd a de a f rdr js ill
en n go och m jlighe en ill marginalf rb ring skj s d rmed fram .
Vi ser ocks en begr nsning i ranspor kapaci e .
Vidare ser i risker i en marknadsnedg ngen ill f ljd a pandemin som kan komma a p erka
in es erings iljan eller besl shas ighe en hos fas ighe s gare och fas ighe sbolag.
Inledningen a re har ari m cke god ro s en del Coronarela erade s rningar i ill
en a
prod k ionskapaci e och illg ngen p komponen er. Vi arbe ar kon in erlig arje dag med a f lja och
bed ma p erkan global , p bolage och medarbe are f r a i s s or s r ckning som m jlig han era
maningarna. De finns m nga posi i a signaler ocks f r e for sa s ark r inom ill
en f r
f rn elsebar energi, energilagring och beho e a han era kapaci e en i ra n . Dessa dri kraf er
bed mer i r s s arka a de for sa finns en m cke s ark ef erfr gan och beho a Ferroamps prod k er
och s s em.
Jag ser e b re och s abilare Ferroamp l mna e s ark 2019 f r a for s a
in i e
manande men sp nnande 2020 med for sa
eckling och ill
.
Sp nga i april 2020
Kris er Werner
Verks llande Direk r

r ill

resa och a kli e
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S relsen och erks llande direk ren f r Ferroamp Elek ronik AB (nedan Ferroamp eller bolage )
med org nr 556805-7029 f r h rmed a ge rsredo isning f r r kenskaps re 2019. Bolage har
s enska kronor (SEK) som redo isnings al a.

F

al i g be

el e

I led i g
Ferroamp r e s ensk ak iebolag no era p Nasdaq Firs Nor h Gro h Marke i S ockholm. Ferraomps
bolagss rning baseras p s ensk lags if ning och s enska regel erk s som ak iebolagslagen,
bolagsordningen och andra rele an a regler och rik linjer.

S

el e

ch e i

S relsen i Ferroamp bes r f r n r arande a fem ledam er; Yl a Karlgren, ordf rande sam ledam erna
S efan Jakeli s, Elin L fblad sam Bj rn Jerns r m. Under re har M r en Bj rk och Karl Elfs adi s l mna
s relsen p egen beg ran. Sam idig har Anders Persson ill r som ledamo i s relsen.
Vid rss mma 2019 aldes hrlingsPriceWa erho seCoopers AB ( PWC ) ill re isor fram ill rss mman
2020. Ans arig re isor r Claes Sj din.

F e ag led i g
Under 2019 har bolage haf
olika erks llande direk rer dels Olof He man som l mnade sin befa ning
den 20 sep ember sam Bj rn Jerns r m som illf rordnad VD nder perioden 1 ok ober fram ill Kris er
Werners ill r de i b rjan a 2020.
I f re agsledningen har ing

f r om erks llande direk ren:

Kers in W hl - CFO fr n och med 20 sep ember
Bj rn Jerns r m - CTO
Niclas Wades ig - S lj och marknadschef fr n och med 1 sep ember
Sebas ian Merchan - U ecklingschef
Ma s Karls r m - Aff rs eckling
Anna Wes ling - Opera ionschef
Anders Becker - S ppor och ef ermarknadschef

Allm

m e k amhe e

Ferroamp gr ndades 2010 a Bj rn Jerns r m och r e eknikbolag med h
dkon or i Sp nga.
Bolage illhandah ller en kombinerad h rd- och mj k ar pla form f r effek - och energiop imering i
fas ighe er. Ferroamps Energ H b s s em nderl ar in rod k ion a solenergi, elbilsladdning och
lokala energilager baserade p en gemensam liksp nningspla form. Tekniken an nds idag ill s rs a
delen a fas ighe er i s orleksin er all fr n illor pp ill s rre kommersiella- och flerbos adsfas ighe er
men har en applika ioner anf r fas ighe sins alla ioner, s som e empel is dep laddning a elbilar.
Geografisk r h ddelen a Ferroamps f rs ljning i S erige. D r
er har Bolage en
s adig arande f rs ljning i Norge och Nederl nderna.
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Ferroamp Elek ronik AB r sedan den 22 mars 2019 no era p Nasdaq Firs Nor h Gro h Marke nder
kor namne (FERRO). An al es ende ak ier per g ngen a 2019 ppg r ill 9 106 873 s cken och sam liga
ak ier innehar lika r s rde.
Bolage har si s e i S ockholm.

V e liga h

del e

de

ke ka

e

Under f rs a k ar ale genomf rdes en n emission som inbringade o al 33,9 MSEK inkl si e
kos nader f r emissionen. Vidare geomf rde Ferroamp i b rjan a j li en rik ad n emission ill F rs a
AP-fonden och illf rdes 23,2MSEK och an al ak ier i bolage kades med 817 670 ak ier.
Bolage s ak ie handlas fr n och med 22 mars 2019 p Nasdaq Firs Nor h Gro h Marke .
Bolage har skri i samarbe sa al med e an al par ners s som S enska Elkedjan AB, Senergia AB
och Kraf pojkarna i S erige.
E n energilagerpake f r hemmabr k har lansera s illsammans med Nilar.
rss mman 2019 besl ade om e inci amen sprogram f r ledning och medarbe are.
rss mman alde in Anders Persson som n ordinarie s relseledamo .
Teckning a Inci amen sprogram 2016/2019 l p e 30 j ni 2019. Sam liga es ende
eckningsop ioner n jades. Op ionerna mo s arade o al 112 500 ak ier och illf rde bolage 1,35
MSEK.
Bolage har skri i kon rak med Hongkong-baserade Trio Engineering L d. a seende ind s rialisering
och ol m ill erkning a Sols r ngsop imeraren, SSO Gen 2.
Bolage f rs rk e nder sep ember sin ledning med en n CFO, Kers in W hl och en n S lj- och
marknadschef, Niclas Wades ig. Ma s Karls r m s gs ill Senior B siness De elopmen Manager.
2019-08-26 meddelades a VD Olof He man sl ar som VD pga h lsosk l. Olof sl ade den 30
sep ember och ersa es d a Bj rn Jerns r m (CTO och gr ndare a bolage ) som illf rordnad VD.
Bolage illk nnaga i april en order p dr g 2 MSEK fr n In egra e Rene ables AS f r idare
le erans ill Skanska i Norge f r projek e Orkdal Folkehelsesen er.
N koncessions redningen erl mnade i j ni f rslag ill regeringen f r m jligg rande ill delning a
energi p fas ighe sni
ilke kan medf ra e genombro f r Ferroamps Po erShare pla form.

Om

i g ch e l a

In k erna f r hel re 2019 ppgick ill 55,4 (26.3) MSEK och ne ooms ningen ill 45,8 (15,8) MSEK.
F r hel re 2019 ppgick r relsens kos nader ill 80,0 (37,9) MSEK. Handels aror f r hel re 2019 ppgick
ill 38,3 (14,7) MSEK, ilke inneb r a ma erialandelen g ner 10% j mf r med 2018.
riga e erna kos nader ppgick ill 21,1 (8,8) MSEK och Personalkos nader 19,2 (13,5) MSEK. I riga
E erna kos nader finns 4 MSEK a eng ngskarak r fr n b rsin rod k ionen.
F r hel re 2019 ar r relseres l a e -24,7 (-11,7) MSEK. Res l a e f ljer prognos. De nega i a res l a e
r enlig plan och en konsek ens a bolage s e pansi a sa sning p ind s rialisering a prod k sor imen e
med kos nader f r a l gga SSO-prod k en ill e erna le eran rer, f rs rkning p personalsidan sam
riga sa sningar p R&D.
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ch fi a iell

ll i g

Kassafl de 2019 ppgick ill 15,0 (-0,7) MSEK. Kassafl de fr n den l pande erksamhe en ar
-29,7 (-14,9) MSEK. U er res l a effek en kommer de nega i a kassafl de fr n ppb ggnad a
balanspos er i samband med den kraf ig kade ne ooms ningen. Kassafl de fr n
in es erings erksamhe en ppgick ill -8,3 (-3,3) MSEK, den s rs a delen har in es era s i
eckling a
Energ Clo d, SSO och ESO. Kassafl de fr n finansierings erksamhe en ppgick ill 53,0 (17,5) MSEK.
N emissionsne o ar 56,1 (14,8) MSEK.
Bolage s lik ida medel ppgick per balansdagen ill 16,4 MSEK j mf r med 1,4 MSEK id re s ing ng.
Ege kapi al ppgick ill 35,3 MSEK j mf r med 3,7 MSEK id re s ing ng. Solidi e en ppgick ill 67
procen . Op ionsprogramme TO1 har ef er 2019 rs g ng erligare s rk bolage med 23 MSEK
e kl si e emissionskos nader. U er de har bolage be ilja s 10 MSEK l n fr n Handelsbanken.
S relsens bed mning r a de a g r erforderlig lik idi e f r 2020.
Per 31 december 2019 ppgick de o ala illg ngarna ill 52,8 MSEK, ilke r en kning sedan
mo s arande period f reg ende r d illg ngarna ppgick ill 20,1 MSEK. kningen r framf r all
h nf rlig ill lik id illsko a n emissionen som gjor de m jlig a ka ar lager och k ndfordringar.
Anl ggnings illg ngarna ppgick ill 12,6 (5,7) MSEK, ara 11,4 (5,4) MSEK a ser ak i era arbe e.
F re age s res l a och s llning i
kassafl desanal s med no er.

Ak ie , ak ie ga e ch

rig framg r a ef erf ljande res l a - och balansr kning sam

emi i

e

I samband med b rsin rod k ionen i mars 2019 emi erades 2 255 403 ni s bes ende a en ak ie och en
eckningsop ion (TO1). De a illf rde Bolage 33,9 MSEK f re emissionskos nader. En rik ad n emission
ill F rs a AP-fonden p o al 817 670 ak ier gjordes i b rjan a j li. Bolage illf rdes ca 23,2 MSEK f re
emissionskos nader. Ak ie eckning i inci amen sprogram Serie 2016/2019 har sl f rdes ilke res l erade i
a an ale ak ier ka s med 112 500 och bolage illf rdes 1,35 MSEK.
S ngningsk rs 2019 ar 53,40 SEK per ak ie. H gs a k rs 59,30 SEKper ak ie den 22 no ember och l gs a
k rs 14 SEKper ak ie den 22 mars. In rod k ionsk rsen ar 16 SEK per ni .
Bolage har dr g 3.000 ak ie gare id re s
gare

B
J
KIC IE AB
F
a AP-F
A
I
S
AB
R
a
Ma Ka
F
a
b a
A a aP
N
P
AB
A
B
S
ba F
AB
Totalt 10 st rsta aktie gare
a

S mma

a , ( a. 3 000

)

g ng och de io s rs a garna r:
Antal aktier

Andel r ster och
kapital, %

1 425 700
837 075
817 670
614 200
492 325
405 975
213 165
203 407
139 625
135 351
5 284 493
3 822 380
9 106 873

15,66%
9,19%
8,98%
6,74%
5,41%
4,46%
2,34%
2,23%
1,53%
1,49%
58,03%
41,97%
100,0%
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Meda be a e
An al ans llda i bolage

ppgick id re s sl

ill 28 (18). kning har ske inom sam liga f nk ioner.

Andelen k innor bland medarbe arna p bolage r 12% (11%). Inom ledningsgr ppen r andelen k innor
25% (17%).
.

Ri ke

ch

ke he fak

e

Nedan beskri s, an inb rdes rangordning, n gra a de riskfak orer och ik iga f rh llanden som
bed ms k nna f be delse f r Ferroamps fram ida
eckling och som kan ha en nega i in erkan p
s l bolage s erksamhe som dess finansiella s llning och res l a . De g ller risker b de ad a ser
oms ndighe er som kan h nf ras ill Ferroamp eller branschen och s dana som r a mer generell
karak r.
Ri ker rela erade ill erk amhe en
Risker f rknippade med erksamhe en g rs bland anna a bolage s f rm ga a a rahera k alificerade
medarbe are. Andra erksamhe srisker r prod k ionsrela erade s som k ali e i prod k ion och le erans
sam f rm ga a
a Bolage s le eransf rm ga. P ekniksidan finns risker a planerade
ecklingsak i i e er blir mer omfa ande n ad som planera s. Sam liga o an n mnda fak orer kan ha
en nega i in erkan p Ferroamps erksamhe , finansiella s llning och res l a .
Ri ker rela erade ill marknad idan
P marknadssidan kan en kraf ig kad konk rrens p erka in j nings- och ill
f rm gan nega i .
Vidare kan poli iska f r ndringar och ndrade bidragsregler fr n m ndighe er ocks ge en signifikan
p erkan p bolage s ill
. Ef erfr gan p bolage s prod k er dri s a e an al makrofak orer i samh lle
s som bland anna el- och eln spriser och
eckling a marknaden f r elbilar och solcellsanl ggningar.
U ecklingen a dessa omr den kan ocks ha en p erkan p Bolage s ill
. Enskilda eller samman agna
risker p marknadssidan kan in erka nega i p Ferroamps erksamhe , finansiella s llning och res l a .
En f r ndrad marknadssi a ion global och s l na ionell ill f ljd a en l gkonj nk r bed ms k nna
p erka in es erings iljan hos fas ighe s gare nega i .
Ri ker rela erade ill imma erialr

lig k dd

Bolage s imma eriella r ighe er sk ddas fr ms genom pa en , ppho sr , lags if ning och a al. Om
konk rren er i fram iden lanserar ef erliknande prod k sor imen d r kno -ho a sl jas eller a
Ferroamp in ol eras i is med konk rren eller samarbe spar ners, kan de a ha nega i in erkan p
Bolage s erksamhe , finansiella s llning och res l a .
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Ri ker rela erade ill Coronapandemin
En f r ndrad marknadssi a ion global och s l na ionell ill f ljd a en l gkonj nk r bed ms k nna
p erka in es erings iljan hos fas ighe s gare nega i .
Karan nsregler och olika na ionella insa ser s som ranspor regleringar, gr nsregleringar e c kan
komma a p erka Bolage s m jlighe a
a prod k ionskapaci e hos in erna ionella par ners och
d rmed h mma eller kraf ig f rsena ol m- och marginal ill
genom f rseningar och kade
ranspor - och prod k ionskos nader.
Olika per a regleringar och karan nregler kan idare komma a h mma
ecklingen genom
f rseningar och f rd ringar i
ecklingsprojek pga dis ansarbe e, m jlighe er ill labora orier och
es r s ningar, illg ng ill pro o p ill erkning och es er f rsenas.

V e liga h

del e ef e

ke ka

e

g

g

Ferroamp och S ockholm E ergi f rdj par samarbe e
Ferroamp le ererar mobil ba erilager ill Va enfall
Kris er Werner ill r der som n VD. Bj rn Jerns r m ergick enlig plan ill sin ordinarie roll som CTO.
Ferroamp och S ena Rec cling ing r n samarbe e
Ferroamp och E.ON samarbe ar f r kad fle ibili e
Kinas ers ar ef er COVID-19 b rjar s nas hos Ferroamp
Ferroamp och Gr ppsol ing r f rdj pa samarbe e
Ferroamp och S enska Elkedjan f rl nger och f rdj par samarbe e
Ferroamp f rs rker sin kassa med 33,2 MSEK genom f ll n jad eckningsop ion sam e l nepake

S

kilda h

del e ef e

ke ka

e

g

g - COVID19

Ferroamp s r liksom andra f re ag f r n r arande direk och indirek inf r maningen med spridningen a
COVID-19 (Corona- ir se ). Spridningen a ir se i m nga l nder och de g rder som s s in r n om i
rlden p erkar s ora delar a samh lle . Per dagen f r denna rsredo isnings nder ecknande har Ferroamp
direk och indirek p erka s a en del effek er a COVID-19. Framf rall handlar de a om f rsening i
ind s rialisering och l ggning a SSO2.0 som r en ik ig del i ol m ill
en fram . SSO2.0 r i
skri ande s nd f rsenad fr n april ill j ni a seende k ndle erans. F ljdkonsek ens a de a r f rsening a
kommande l ggningar och ind s rialiseringar. Vidare har en del komponen le eranser f rsena s och
f rd ra s.
Ferroamp for s er a be aka h ndelsef rloppe noga och esl er in e a e
drage h ndelsef rlopp en
kan p erka framf rall ol m ill
ens has ighe och kos naden f r prod k ion sam ma erial- och
komponen f rs rjning.
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2020

Vid 2019 rs g ng bed mdes renden i makroekonomin som for sa m cke g nnsam f r e
f rn elsebar , elek rifiera och digi alisera samh lle medan fossila k llor m er all s rre mo s nd. I
december 2019 meddelade V rldsbanken a de pph r med finansiering a projek f r
inning a olja
och na rgas i
ecklingsl nder, med s f e a m jligg ra a m len i 2016 rs klima a al ppn s.
Vidare ser i en for sa s ark global, e ropeisk och s ensk rend mo
erg ng ill elbilar, lokal
prod k ion a solel och an ndning a lokala energilager i fas ighe er. Vi ser ocks a man p s l
EU-ni som na ionell ni arbe ar ak i f r a f r ndra regleringar f r a m jligg ra mer lokal
s rning.
Alla dessa render s djer Ferroamps posi ion p en fram ida marknad. Vi ser ocks a Ferroamps
filosofi med o al effek op imering f r hela fas ighe en blir for sa
ldig l mo age a marknaden.
Under de f rs a m naderna 2020 ills e en os kerhe ill f ljd a den globala spridningen a Coronair se , karan n- och b de na ionella och in erna ionella regler f r b de r relse a m nniskor och gods.
Samman age r bilden s rbed md. Den ergripande renden mo f rn elsebar energi r for farande
gil ig, men konsek enserna och ids dr k en a konsek enserna a Corona- ir se s p erkan p
rldsekonomin r s rbed m . Ferroamp har pple en del s rningar i le eranskedjan som kan
h nf ras ill Coronasi a ionen den senas e iden men dessa r n s l nge han erbara.
In ern ser i a bolage s s r an a ransformera sig fr n krea i inno a ionsbolag ill en snabb
ande in erna ionell spelare f r h llbar eknik g r enlig plan. Organisa orisk och s r k rell
ecklas bolage enlig plan och ik iga n ckelposi ioner och roller har och kommer a idare
f rs rkas. Med en kanals ra egi som in ol erar s arka dis rib rer och med en prod k ions- och
f rs rjningskedja med s arka par ners med s or kapaci e g r bolage s in erna mognad l i ak med
marknadens snabba ill
.
Mo bakgr nd a de a ser bolage en for sa snabb ill
ilke i sin
bolage genom s abila och l ngsik iga gare sam e ern finansiering.

Milj

e ka

Bolage har ingen ills ndsplik ig erksamhe enlig milj balken.

r kr er for sa finansiering a
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)

2019

2018

2017

2016

45 838
-24 667
52 761
67
-3,28

15 803
-11 744
20 145
18
-2,40

10 434
-7 582
10 881
5
-1,74

2 261
-11 387
7 199
1
-3,30

Uppgifterna i flerårsöversikten har ej räknats om med avseende byte av redovisningsprincip 2017

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets
ingång
Avsättning till fond
Nyemission
Omföring av
föregående års
resultat
Optionsprogram
Emissionskostnad
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktie-

Fond för

Överkurs

Balanserat

Årets

kapital

utvecklingsfond

fond

resultat

resultat

592 130

5 358 136
5 980 067

34 029 780

-24 557 128
-5 980 067

-11 744 437

3 678 481
0
60 690 899

-11 744 437
288 600
-4 679 614

11 744 437

-24 666 887

0
288 600
-4 679 614
-24 666 887

-24 666 887

35 311 479

318 557

910 687

60 372 342

11 338 203

94 402 122

-46 672 646

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

-46 672 646
94 402 122
-24 666 887
23 062 589
23 062 589

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.

Totalt
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

45 838 348
9 626 589
-10 933
55 454 004

15 803 792
8 412 083
2 035 214
26 251 089

-38 295 851
-21 070 779
-19 163 995

-14 683 914
-8 791 242
-13 537 963

-1 433 566
-28 534
-79 992 725

-865 318
0
-37 878 437

-24 538 721

-11 627 348

-128 166
-128 166

-117 089
-117 089

Resultat efter finansiella poster

-24 666 887

-11 744 437

Resultat före skatt

-24 666 887

-11 744 437

0
-24 666 887

0
-11 744 437

Resultaträkning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2, 3, 4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

7

11 383 323
11 383 323

5 358 136
5 358 136

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

1 183 952
1 183 952

308 226
308 226

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

12 400
12 400
12 579 675

12 400
12 400
5 678 762

8 882 444
39 923
1 222 308
1 033 595
11 178 270

4 646 447
39 923
421 388
0
5 107 758

9 202 963
276 467
3 112 859
12 592 289

7 627 168
159 654
198 258
7 985 080

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

16 411 077
40 181 636

1 373 603
14 466 441

SUMMA TILLGÅNGAR

52 761 311

20 145 203

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

11
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Not

2019-12-31

2018-12-31

910 687
11 338 203
12 248 890

592 130
5 358 136
5 950 266

94 402 122
-46 672 646
-24 666 887
23 062 589
35 311 479

34 029 780
-24 557 128
-11 744 437
-2 271 785
3 678 481

775 000
775 000

3 200 000
3 200 000

300 000
753 524
10 009 521
336 940
221 556
5 053 291
16 674 832

1 150 000
4 191 412
2 293 324
182 110
1 513 705
3 936 171
13 266 722

52 761 311

20 145 203

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
aundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

12

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

14

Ferroamp Elektronik AB
Org.nr 556805-7029

14 (24)

Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

-24 666 887
1 433 566
154 830

-11 744 437
865 318
156 588

-23 078 491

-10 722 531

-5 036 917
-1 575 795
-4 065 009
7 716 198
-3 612 917
-29 652 931

-1 782 616
-6 410 834
657 447
1 262 142
2 097 587
-14 898 805

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i inventarier
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 294 676
-1 039 804
0
-8 334 480

-3 086 238
-179 597
10 100
-3 255 735

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering lån
Upptagna lån
Optionsprogram
Emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

60 690 899
-3 275 000
0
288 600
-4 679 614
53 024 885

14 828 511
0
2 600 000
63 750
0
17 492 261

Årets kassaflöde

15 037 474

-662 279

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1 373 603
16 411 077

2 035 882
1 373 603

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncenredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

20%

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell (hyresavtal), oavsett om
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Försäljningen av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla
utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan
redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till
obeskattade reserver
Teckningsoptioner
Bolaget har vid utgången av 2019 två utestående optionsprogram mot anställda samt utestående
teckningsoptioner, serie TO1, från den unit som emitterades i samband med den nyemission som gjordes
under första kvartalet 9. TO1 är noterad på Nasdaq First North Growth Markat.
Beslutat år Antal optioner Antal aktier
Teckningsoption Serie 2018/2021
62 500
62 500
Teckningsoption Serie TO1 2019
2 255 403
1 127 702
Teckningsoption Serie 2019/2022
185 000
185 000
Summa 2 502 903
1 375 202

Teckningsperiod
210601-211030
200301-200331
220301-220531

Kurs, SEK Målgrupp
16,00
VD
21,00
52,10
Anställda

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
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fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som
ränteintäkt i resultaträkningen.
Ägarintressen
Som ägarintresse redovisas innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i
bolaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Innehaven innehas på lång sikt.
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning
värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet
anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Offentliga bidrag förenade med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det
som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld.
Ferroamp Elektronik AB erhåller offentliga stöd som är förenade med krav på framtida återbetalning, se
vidare not 2.
Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv/utveckling av en anläggningstillgång, redovisas i bolaget
som en reduktion av tillgångens anskaffningsvärde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
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och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 1 Ställda säkerheter

Företagsinteckning

2019-12-31

2018-12-31

4 950 000
4 950 000

4 950 000
4 950 000

Not 2 Övriga externa kostnader
Bolaget erhöll år 2015 stöd i form av bidrag med royaltyåtagande från Energimyndigheten om totalt
cirka 5,3 MSEK. Under år 2016 har slutbetalning erhållits från Energimyndigheten med 2,3 MSEK och
redovisats som en Övrig rörelseintäkt. Ferroamp ska till Energimyndigheten erlägga royalty årsvis i
efterskott motsvarande 3% av Ferroamps nettoomsättning för projektets omfattning. Efter år 2019 finns
det 0,9 MSEK reserverade för Royalty. Ferroamps royaltyåtagande uppgår till högst 120% av erhållet
bidrag från Energimyndigheten. Löptiden för royaltyåtagandet är tio år och den första royaltybetalningen
sker för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter utgången av det tredje året efter beslutstillfället
(2015)
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Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster

2019

2018

109 600
64 840
19 240
193 680

73 900
29 980
103 880

Not 4 Transaktioner med närstående och ersättningar till ledande befattningshavare
Bolaget på konsultbasis anlitat Anna Österblom för tillhandahållande av tjänster som CFO i Bolaget,
detta har skett fram till 20 september 2019. För denna tjänst har Anna Österblom genom Resulit AB
erhållit konsultarvode enligt specifikation nedan.

Ylwa Karlgren
Olof Heyman
Anna Österblom

2019

2018

0
0
606 993
606 993

231 000
696 238
706 355
1 633 593

Samtliga transaktioner med närstående parter ovan har, enligt styrelsens bedömning, ingåtts på
marknadsmässiga villkor.
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar till anställda och styrelse

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Sociala kostnader anställda och styrelse

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning, styrelsens ledamöter
Antal kvinnor
Antal män

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2019

2018

3
22
25

2
16
18

12 497 869
12 497 869

9 682 573
9 682 573

1 402 912
3 476 875
4 879 787

730 956
2 584 575
3 315 531

17 377 656

12 998 104

2
3
5

2
4
6

40 %
60 %
25 %
75 %

33 %
67 %
17 %
83 %

Teckningsoptioner anställda.
Det finns två teckningsoptionsprogram till anställda, i båda har de anställda förvärvat optionerna till
marknadsmässiga villkor.
Beslutat år
Teckningsoption Serie 2018/2021
Teckningsoption Serie 2019/2022
Summa

Antal optioner
62 500
185 000
247 500

Antal aktier Teckningsperiod Kurs, SEK Målgrupp
62 500
210601-211030 16,00
VD
185 000
220301-220531 52,10
Anställda
247 500
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Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

2019

2018

0
0
0

0
0
0

Avstämning av effektiv skatt
2019
Procent

Belopp
-24 666 887

Procent

Belopp
-11 744 437

21,40

5 278 713
-23 850
1 001 437

22,00

2 583 776
-9 694

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Tillkommande avdragsgilla kostnader
Effekt av ej redovisade
underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2018

0,00

-6 256 300
0

0,00

-2 574 082
0

Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefodran har redovisats:
61 927 203 kr (33 056 564 kr)
Potentiell skatteförmån: 12 757 004 kr (6 809 652 kr)
Skattesats: 20,6%
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Eftersom bolaget inte redovisar positiva resultat har en bedömning föranlett att dessa
underskott inte har balanserats.

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, inköp
Årets aktiverade bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 134 444
9 671 709
-2 377 033
13 429 120

3 048 206
8 412 083
-5 325 845
6 134 444

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-776 308
-1 269 489
-2 045 797

0
-776 308
-776 308

Utgående redovisat värde

11 383 323

5 358 136
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

609 405
1 039 803
1 649 208

429 807
179 598
609 405

-301 179
-164 077
-465 256

-212 169
-89 010
-301 179

1 183 952

308 226

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 400
12 400

12 400
12 400

Utgående redovisat värde

12 400

12 400

2019-12-31

2018-12-31

8 531 440
351 004
39 923
1 222 308
10 144 675

3 536 410
1 110 037
39 923
421 388
5 107 758

2019-12-31

2018-12-31

214 713
2 486 000
412 146
3 112 859

162 173
0
36 085
198 258

Antal
aktier
9 106 873
9 106 873

Kvotvärde
0,1

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 10 Varulager

Komponentlager
Interimlager
Produkter i arbete
Lager av färdiga varor

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna hyror
Upplupna bidrag
Övriga upplupna kostnader

Not 12 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier

Ferroamp Elektronik AB
Org.nr 556805-7029
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Not 13 Långfristiga skulder

Att betala inom 1-5 år

2019-12-31

2018-12-31

775 000
775 000

3 200 000
3 200 000

2019-12-31

2018-12-31

1 502 704
1 368 411
465 175
937 679
779 322
5 053 291

1 021 326
892 647
1 110 037
438 047
474 114
3 936 171

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner
Övriga förutbetalda bidrag
Inlevererat i lager ännu inte fakturerat
Upplupna royaltyavsättningar
Övriga upplupna kostnader

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ferroamp står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19
(Corona-viruset). Spridningen av viruset i många länder och de åtgärder som sätts in runt i världen
påverkar stora delar av samhället. Per dagen för denna årsredovisnings undertecknande har Ferroamp
påverkats av en del effekter av COVID-19. Framförallt handlar detta om försening i industrialisering och
utläggning av SSO2.0 som är en viktig del i volymtillväxten framåt. SSO2.0 är i skrivande stund
försenad från april till juni avseende kundleverans. Följdkonsekvens av detta är försening av kommande
utläggningar och industrialiseringar. Vidare har en del komponentleveranser försenats och fördyrats.
Ferroamp fortsätter att bevaka händelseförloppet noga och utesluter inte att ett utdraget händelseförlopp
även kan påverka framförallt volymtillväxtens hastighet och kostnaden för produktion samt material- och
komponentförsörjning.

Ferroamp Elektronik AB
Org.nr 556805-7029
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
Stockholm 2020-04-23

Ylwa Karlgren
Ordförande

Björn Jernström

Elin Löfblad

Stefan Jakelius

Anders Persson

Krister Werner
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-23
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ferroamp Elektronik AB för år 2019. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 4 - 24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ferroamp Elektronik ABs finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ferroamp
Elektronik AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Ferroamp Elektronik AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2 –
3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Ferroamp Elektronik AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ferroamp Elektronik AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 23 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor
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