Delårsrapport
JANUARI – MARS 2021

Likviditetssituationen
Den fortsatt planerade expansionen av verksamheten ställer naturligt och ökande krav på
rörelsekapital. Styrelsen följer och analyserar behovet löpande och utvärderar olika till buds stående
alternativ. I dagsläget är tillgången till rörelsekapital säkerställt genom styrelsebeslut den 8 april att
ingå avtal om ett konvertibelt lån på 6 MSEK, med stöd av bemyndigande från årsstämman.
Utbetalades 9 april.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4 175 (4 076) Tkr
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 298 (-1 434) Tkr
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till –1 469 (-1 759) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 10 127 (12 919) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,15) kr
• Soliditeten uppgick till 63 % (71 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden
• Enrad får första ordern från finska CoolFors
• Enrad genomför uppgradering av äldre aggregat

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Enrad genomför riktad emission av konvertibler om 6 MSEK

VD-kommentar
Kära aktieägare,
Det är med glädje jag kan meddela att vi nu genomfört vårt omfattande utvecklingsarbete av
modulaggregaten. De första uppdaterade aggregaten med det nya styrsystemet från Carel är i drift
hos kund och fungerar som planerat. Det har varit en lång period av intensivt arbete för att
säkerställa att våra maskiner uppgraderas så att de fortsätter ligga i linje med marknadens allt högre
krav på prestanda, kvalitet och säkerhet. Med det viktiga arbetet bakom oss ser vi nu fram emot att
lägga fullt fokus på sälj och marknad under resten av året.
Som vd har jag under lång tid fått prioritera produktutveckling framför försäljningsarbete. Under
slutet av Q1 har jag tack vare det avslutade utvecklingsarbetet sakta kunnat skifta fokus mer mot sälj.
De innebär att vi nu har tre säljresurser som arbetar mot Sverige, Norge och Finland vilket bör synas i
omsättningen för Q3 och framåt.

Omsättningen i Q1 är i paritet med samma period i fjol vilket till stor del beror på att
produktutveckling varit fokus under en längre tid och att covid-19 försvårat kundbesök. Vi har ställt
om till digitala säljmöten men många potentiella kunder har inte varit redo för den omställningen
vilket gjort att våra förväntningar inte infriats kring kvartalets försäljning. På grund av det kommer
fortsatt en stor del av försäljningen från grossister vilket inte höjer våra marginaler som planerat.
Det pågår just nu en del prishöjningar från leverantörer på grund av stigande råmaterialpriser. I vissa
fall ser vi även ovanligt långa ledtider vilket kan påverka vår leveransförmåga under Q2. Det innebär
att vi omgående gör prisjusteringar för att inte tappa marginal och vi ser dessutom till att öka vårt
lager av komponenter för att undvika leveransproblem från vår sida.
Trots vissa utmaningar har vi aldrig haft ett bättre läge i Enrad än nu. Vi har tagit produkter,
kompetens och resurser precis till den nivå som behövs för nästa steg i vår resa. Det har tagit tid att
komma hit, men varje dag ser vi allt fler företag och myndigheter lyfta fram naturliga köldmedium
som en viktig del i omställningen till en hållbar värld. Vi är i helt rätt läge för att fokusera på
försäljning och marknadsföring. För att stötta vår försäljning tar vi fram en ny webbplats på svenska
och engelska samt utarbetar en ny grafisk profil. Vi räknar med att slutföra detta i oktober.
Tack till alla er som är en del av Enrad och följer med oss på vår spännande tillväxtresa.
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
16 115 375 (11 585 777)

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 delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Resultaträkningar
2021-01-01/
2021-03-31

2020-01-01/
2020-03-31

2020-01-01/
2020-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

4 175

4 076

15 069

Aktiverat arbete för egen räkning

159

347

1 360

Övriga rörelseintäkter

106

0

25

Råvaror och förnödenheter

-2 624

-2 974

-10 523

Övriga externa kostnader

-1 040

-1 171

-4 847

Personalkostnader

-2 074

-1 712

-6 862

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och

-1 298

-1 434

-5 778

-165

-312

-7 744

-6

-13

-96

-1 469

-1 759

-13 618

0

0

0

-1 469

-1 759

-13 618

Alla belopp i Tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Räntekostnader och liknande poster
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och
finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Balansräkningar
Alla belopp i Tkr

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

5 457

9 837

4 971

294
0
241
0
535

315
33
88
0
436

299
0
42
63
404

5 992

10 273

5 375

4 924

3 652

4 392

4 333
0
578
240
5 151

3 512
0
256
443
4 211

5 204
0
210
498
5 912

0

67

1 340

Summa omsättningstillgångar

10 075

7 930

11 644

SUMMA TILLGÅNGAR

16 067

18 203

17 019

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
Pågående nyanläggningar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Balansräkningar
Alla belopp i Tkr

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

8 058
965
9 023

5 793
1 490
7 283

8 058
480
8 538

8 271
-5 698
-1 469
1 104

8 156
-761
-1 759
5 636

8 271
8 405
-13 618
3 058

10 127

12 919

11 596

325
325

175
175

650
650

0
0

1 036
1 036

988
988

710
1 132
1 840
60
255
1 618
5 615

0
565
1 540
32
329
1 607
4 073

0
192
1 842
73
222
1 456
3 785

16 067

18 203

17 019

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
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