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Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2017

• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 5 112 (2 010) tkr.
• Resultat efter finansiella poster, -3 254 (-2 846) tkr.
• Summa eget kapital uppgick till 14 011 (4 333) tkr vid periodens slut.
• Periodens resultat per aktie: -0,63 sek.
• Soliditeten uppgick till 78 % (45 %).
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2017

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 328 (491) tkr.
• Resultat efter finansiella poster, -1 928 (-1 109) tkr.
• Periodens resultat per aktie: -0,37 sek.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

• Enrads aktie handlas på AktieTorget från och med den 24 juli.
• Enrad erhåller en första order från ABK AS i Norge som är bolagets distributör på den norska marknaden i 
enlighet med det distributionsavtal som tecknades tidigare under året.
• Nedskrivning av VVS-lagret under Q3 med 300 000 kr pga. avvecklingen av VVS-verksamheten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Enrad har skrivit entreprenadkontrakt med Wallenstam värt ca 1,2 miljoner.

VD-kommentar

Tredje kvartalet ligger bakom oss och därmed en period med juli och augusti som är lugn vilket avspeglar sig 
i försäljningen och leveranser. Tiden har fördelats om till utvecklingsarbete. Förfrågningarna fortsätter att öka 
på våra maskiner ifrån Kyl/VVS-konsulterna, ledtiderna är långa när det gäller nyproduktion 1–2 år. Sista 
tiden har dock förfrågan ökat på anläggningar som ska bytas ut vilket kommer korta ner ledtiderna fram till 
order 6–12 månader. 

I Norge gör vår grossist ABK ett mycket bra arbete, ordern i juli har följts upp med två nya i september och 
november värda totalt 600 000 kr. Intresset är mycket stort för våra produkter i Norge. Enrad har varit på 
plats och genomfört en föreläsning om brännbara köldmedium för Kyltekniska föreningen i Oslo. Vi hade 1,9 
Mkr i ordervärde vid utgången av Q3. Under Q4 så har vi fått order ifrån Wallenstam och ABK på 1,6 Mkr.

I oktober deltog Enrad som utställare på kyl-/värmepumpsdagen. Budskapet till alla i branschen är att gör nå-
got nu för tiden är knapp, byt ut f-gaserna. I en mentimeterfråga om vilka framtida köldmedium som kommer 
användas så fick brännbara naturliga köldmedium som propan flest röster med 46 %. Nu står vi mitt i omställ-
ningen men de flesta avvaktar fortfarande. 

Under året har jag utöver mässor, börsnotering etc. genomfört 150 besök hos konsultfirmor ifrån Ystad till 



Sundsvall. Allt ifrån några få lyssnare upp till ett trettiotal. Det man kan konstatera är att väldigt få i konsult-
branschen känner till och är medvetna om den omställning kyl och värmebranschen befinner sig i, där Enrad 
har en del av lösningen. EU-förordningen gällande utfasningen av f-gaser har snart pågått i tre år. Ifrån 1 
januari 2015 till 2017 så har man sänkt kvoten/tillgången ifrån 100 % till 93 %. 2018 sänker man kvoten/
tillgången ifrån 93 % till 63 % av 2015 årsvolym. Det är en markant sänkning till en marknad som inte börjat 
ställa om. Priser för traditionella köldmedium har redan ökat rejält efter sommaren.

Vi har lagt ner en del tid på att rekrytera personal. Det är en utmaning att få tag på rätt personal då det krävs 
specifik kunskap och branschen är het just nu. Vårt mål är att ha en långsiktig lösning före årsskiftet. 

Vi är igång med nya affärssystemet vilket kommer att ge oss en bra struktur i vårt arbete med rutiner och kva-
litét. Vi går över helt till det nya systemet den 1 januari och det är vidtagit en del andra förändringar av IT för 
att spara tid för nyckelpersoner på företaget. 

VVS-verksamheten skulle avslutas i november men det sista projektet sträcker sig nu fram till februari istället. 
Personalen tillhörande VVS-verksamheten lämnar bolaget efterhand med början i november, december och 
februari. 

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Aktien

Handelsplats AktieTorget (www.aktietorget.se)
Noteringsdag 24 juli 2017
Kortnamn Enrad
ISIN-kod SE0009994858
Handelspost 1 aktie
Kvotvärde 0,5
Antal aktier 5 173 570

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 anskaffningsvär-
det respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är oförändrade jämfört mot föregående år.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-02-26 Bokslutskommuniké 2018



Avlämnande av delårsrapport

Borås den 20 november 2017

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

 Jakob Granström Frank Hallberg Peter Tunstad Johansson Carl-Johan Ahl
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot



Resultaträkningar     
     
Alla belopp i tusentals kronor 2017-07-01/ 2016-07-01/ 2017-01-01/ 2016-01-01/ 2016-01-01/
 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Nettoomsättning 1 328 491 5 112 2 010 3 111
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -1 268 -456 -3 537 -1 709 -2 262
Övriga externa kostnader -803 -564 -2 255 -1 503 -2 032
Personalkostnader -789 -491 -1 826 -1 385 -1 872
Avskrivningar -45 -37 -144 -116 -167
Nedskrivningar av omsättningstillgångar -300 0 -460 0 0

Rörelseresultat -1 877 -1 057 -3 110 -2 703 -3 222
     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande poster 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande poster -51 -52 -144 -143 -194

Resultat efter finansiella poster -1 928 -1 109 -3 254 -2 846 -3 416
     
Skatt 0 0 0 0 0
     
Periodens resultat -1 928 -1 109 -3 254 -2 846 -3 416



Balansräkningar    
    
Alla belopp i tusentals kronor 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
   
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 0 0 621
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 348 7 768 7 914
och liknade arbeten   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 286 213 209
Maskiner och andra tekniska anläggningar 787 315 554
Inventarier, verktyg och installationer 256 99 131

 1 329 627 894
   
Summa anläggningstillgångar 9 677 8 395 9 429
   
Omsättningstillgångar   
   
Varulager   
Råvaror och förnödenheter 1 624 800 1 007
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 1 280 122 482
Aktuell skattefordran 34 41 14
Övriga fordringar 394 168 132
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 298 95 174

 2 006 426 802
   
Kassa och bank 4 582 0 194
   
Summa omsättningstillgångar 8 212 1 226 2 003
   
SUMMA TILLGÅNGAR 17 889 9 621 11 432



Balansräkningar    
    
Alla belopp i tusentals kronor 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 2 607 986 986
Nyemission under registrering 0 621 621

 2 607 1 607 1 607
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 23 649 11 147 14 272
Balanserad vinst eller förlust -8 991 -5 575 -5 575
Periodens resultat -3 254 -2 846 -3 416

 11 404 2 726 5 281
   
Summa eget kapital 14 011 4 333 6 888
   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 2 336 3 795 2 752
Övriga långfristiga skulder 0 0 0

 2 336 3 795 2 752
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 58 222 222
Leverantörsskulder 1 122 1 125 1 310
Övriga kortfristiga skulder 124 74 96
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 238 72 164

 1 542 1 493 1 792
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 889 9 621 11 432

Förändringar i eget kapital    

 Aktiekapital Nyemission Balanserat Periodens Summa 
  under resultat resultat eget kapital
  registrering

Eget kapital 161231 986 621 8 697 -3 416 6 888
Disposition av föregående års resultat   -3 416 3 416 0
Förändringar i perioden 1 621 -621 9 377  10 377
Nyemission under registrering 170930     0
Periodens resultat    -3 254 -3 254

Eget kapital 2017-09-30 2 607 0 14 658 -3 254 14 011
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