Bokslutskommuniké
JANUARI – DECEMBER 2019

Likviditetssituationen
Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med försäljningsökningen binder allt mer kapital i
komponentlager, tillverkningen och kundfordringar. För att lösa kapitalbindnings-problematiken har
bolaget en checkräkningskredit, vid periodens slut fanns 1 000 Tkr i outnyttjad checkkredit. Därutöver
tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid periodslut uppgick till 0 Tkr.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2019
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 3 862 (2 856) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 060 (-1 858) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 257 (-2 960) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,43) kr
• En reservation på 175tkr är gjord för ett framtida garantiarbete på en entreprenad som utfördes under
tiden Enrad bedrev entreprenadverksamhet inom VVS.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2019
• Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 14 586 (7 366) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -4 498 (-6 542) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -5 792 (-7 988) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 14 678 (9 997) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,50 (-1,15) kr
• Soliditeten uppgick till 77 % (64 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under 2019
• Samlingsorder från ABK, 700 Tkr.
• Ulf Herder och Mats Jernsand väljs in som styrelseledamöter.
• Ordrar från ABK och Francks Kylindustri, 600 Tkr.
• Samlingsorder från ABK, 700 Tkr.
• Ordrar från TF-service och Caverion Sverige, 1,5 Mkr.
• Lennart Rolfsman väljs in som styrelseledamot.
• Order från Carl Hanssons Rör & Värme AB.
• Samlingsorder från ABK, ca 1,5 Mkr.
• Enrad beslutar att genomföra nyemission.
• Nyemission fulltecknad.
• Rekrytering av produktionschef.
• Uppdatering av informationspolicy.
• Order från Kylmontage Redotem AB, 1,7 Mkr.
• Order från Weland Plastic AB, 1,1 Mkr.
• Enrad beslutar att genomföra teckningsoptionsprogram.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Enrad anställer säljchef och planerar för expansion i Finland och Danmark

VD-kommentar
Kära aktieägare,
Jag konstaterar att avslutningen på året följer tidigare trend och resulterar i ökad omsättning och
förbättrad bruttomarginal i Q4. När vi ser tillbaka på 2019 så har det varit ett riktigt spännande år för
både Enrad och den bransch vi verkar i.
2019 blev året då klimatutmaningen verkligen klättrade till toppen av agendan och man kan konstatera
att det aldrig har varit mer intressant att arbeta i kyl- och värmebranschen. Som bransch spelar vi en
allt viktigare roll i det globala klimatarbetet och som bolag går Enrad i bräschen för den utvecklingen.
Efterfrågan på våra produkter har fortsatt öka samtidigt som vi stärkt våra marginaler och fortsatt att
utveckla ännu bättre kyl- och värmeanläggningar.
Resultatet är en kraftigt ökad omsättning och en högre lönsamhet. De lönsamhetsförbättringar vi
tidigare utlovat fortsätter att bära frukt, bruttomarginalen har gått från 11 procent i Q1 till 35 procent i Q4.
Att lägga mer tyngd på lönsamhet är något vi arbetat med länge och det är glädjande att se resultatet
från det arbetet. Som vi lyft fram i tidigare rapporter handlar det bland annat om en renodling av
leverantörsledet till att endast utgöra OEM-leverantörer samt andra förändringar på inköpssidan. Ökad
lönsamhet är givetvis en pågående process varför vi räknar med att göra fler stora förbättringar som
kommer att bli märkbara under 2020.
För att möta efterfrågan på våra maskiner har Enrads produktionsavdelning stärkts upp med ytterligare
en tekniker till teamet. Vi har även tagit in extern kompetens som tillsammans med produktionsteamet
designat om arbetsytor och skapat nya produktionsprocesser. Utöver processförbättringarna sker även
tekniska förbättringar i våra kyl- och värmeanläggningar. Just nu testkörs programvaran för vårt nya
styr- och regleringssystem, Generation 2.0. Arbetet med Carel fortskrider som planerat och vi är väldigt
nöjda med det system som kommer att rullas ut under Q3 2020.
Sammantaget är våra maskiner och vår produktionsavdelning väl rustad för en fortsatt expansion.
På försäljningssidan har vi stärkt upp organisationen med Thomas Palmroos som försäljningschef.
Hans erfarenhet från den finska marknaden gör att vi kan rikta oss mot en helt ny marknad, vilket
känns väldigt spännande och lovande. Vi har länge haft planer på att utöka i Norden, och vi har nu en
mycket god möjlighet att göra det.
Med Thomas på plats är planen att starta samarbeten med grossister i Finland och Danmark och
bygga ett lika nära och framgångsrikt samarbete som med ABK i Norge. En försäljningschef innebär
också att jag som vd kan fortsätta driva på lönsamhetsarbetet och utvecklingen i bolaget samtidigt
som vi har en säljansvarig med fullt fokus på nya kunder. Jag kommer dock att fortsätta vara en del av
försäljningsarbetet och ta hand om de kunder jag arbetat med genom åren.
Efterfrågan på våra produkter har fortsatt att öka samtidigt som vi stärkt våra marginaler och fortsatt
att utveckla ännu bättre kyl- och värmeanläggningar.

Sammanfattningsvis har 2019 varit ett mycket positivt och spännande år och det är med stor tillförsikt vi
kliver ut i 2020 med sikte på ett riktigt bra år för Enrad.

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Aktien
Handelsplats
Noteringsdag
Kortnamn
ISIN-kod
Handelspost
Kvotvärde
Antal aktier

Spotlight Stock Market (spotlightstockmarket.com)
24 juli 2017
Enrad
SE0009994858
1 aktie
0,50 kr
11 585 777 (6 951 467)

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3). För
immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och
skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är
oförändrade jämfört mot föregående år.

Granskning av revisor
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-04-24
2020-08-21
2020-10-23
2021-02-26

Delårsrapport Q1
Halvårsrapport Q2
Delårsrapport Q3
Bokslutskommuniké 2020

Årstämma
Årstämma kommer att hållas i Borås den 7 maj 2020.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Årsredovisning
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.

Avlämnande av delårsrapport
Borås den 28 februari 2020

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Jakob Granström
Styrelseordförande

Mats Jernsand
Styrelseledamot

Peter Tunstad Johansson
Styrelseledamot

Ulf Herder
Styrelseledamot

Lennart Rolfsman
Styrelseledamot

Resultaträkningar
2019-10-01/
2019-12-31
3 mån

2018-10-01/
2018-12-31
3 mån

2019-01-01/
2019-12-31
12 mån

2018-01-01/
2018-12-31
12 mån

3 862

2 856

14 586

7 366

354

143

1 065

809

-2 369
-1 314
-1 593

-2 626
-1 086
-1 145

-11 115
-4 097
-4 937

-6 925
-3 492
-4 300

Rörelseresultat före avskrivningar
och finansiella poster

-1 060

-1 858

-4 498

-6 542

Avskrivningar
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader och liknande poster

-316
170
-51

-1 053
0
-49

-1 275
170
-189

-1 322
0
-124

-1 257

-2 960

-5 792

-7 988

0

0

0

0

-1 257

-2 960

-5 792

-7 988

Alla belopp i Tkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat efter avskrivningar
och finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Balansräkningar
2019-12-31

2018-12-31

9 704

9 515

321
38
76

280
83
114

435

477

10 139

9 992

Varulager
Råvaror och förnödenheter

3 159

2 375

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 492
0
255
293

2 865
0
47
259

5 040

3 171

620

0

8 819

5 546

18 958

15 538

Alla belopp i Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkningar
Alla belopp i Tkr

2019-12-31

2018-12-31

5 793
1 490

3 476
1 301

7 283

4 777

8 156
5 031
-5 792

4 582
8 626
-7 988

7 395

5 220

14 678

9 997

175

0

175

0

1 084

1 847

1 084

1 847

0
565
1 148
27
170
1 111

304
304
1 585
6
682
813

3 021

3 694

18 958

15 538

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

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Garantier

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Fond för
		 utvecklings		utgifter

Periodens
resultat

Summa
eget kapital

Eget kapital 2018-12-31
3 476
1 301
4 582
8 626
-7 988
Disposition enl beslut på årsstämma			
-4 582
-3 406
7 988
Fond för utvecklingsutgifter		
189		
-189		
Nyemission
2 317		
8 156			
Periodens resultat					
-5 792

9 997
0
0
10 473
-5 792

Eget kapital 2019-12-31

5 793

1 490

Överkursfond

8 156

Balanserat
resultat

5 031

-5 792

14 678

Kassaflödesanalys
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-5 773
1 451
170
-189
21

-7 864
1 322
0
-124
18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-4 320

-6 648

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-784
-1 627
-242
-437
-214
-7 624

-691
-2 078
63
929
958
-7 467

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Förvärv av byggnader på annans fastighet
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 363
-60
0
-1 423

-1 198
-16
-71
-1 285

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Förändring av kortfristiga finansiella skulder
Amortering långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 122
-649
-43
-763
9 667

5 909
-460
473
-381
5 541

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

620
0

-3 211
3211

Likvida medel vid årets slut

620

0

Alla belopp i Tkr

enrad.se
info@enrad.se
+46 (0) 33 29 75 50
ENRAD AB
Verkstadsgatan 10
SE-504 62 Borås
Sweden

