
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Halvårsrapport 
JANUARI – JUNI 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 MSK, med stöd av bemyndigande från årsstämman. 
Utbetalades 9 april.    
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2021 

 
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 329 (4 188) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 499 (-1 166) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 275 (-1 492) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,13) kr 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2021 

 
• Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till  7 503 (8 264) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 798 (-2 601) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 744 (-3 251) Tkr 
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 853 (11 428) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,28) kr 
• Soliditeten uppgick till 47 % (63 %) 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 
VD-kommentar 
 
Kära aktieägare, 

Vi kan nu äntligen se resultaten från vårt intensiva arbete med att utveckla modulaggregaten. 
Utfallet har varit fantastiskt bra på alla driftsatta anläggningar och under oktober kommer vi släppa 
vårt modellprogram för Compact Chiller med styrsystemet från Carel. Produktutvecklingen kommer 
givetvis att fortsätta, men inte i samma skala som tidigare vilket gör att vi kan lägga ännu större 
resurser på försäljning och tillväxt.  

Då utvecklingen av vårt gamla styrsystem, Alpha, är avslutad så genomför vi även en 
organisatorisk förändring. Tomas Larsson som grundade Enrad och skapade Alpha kommer lämna 
bolaget vid årsskiftet. Tomas har spelat en viktig roll i utvecklandet av Alpha men väljer nu att gå 
vidare till nya utmaningar eftersom styrsystemet tagits ur bruk. 

Med styrsystemet från Carel på plats har jag och mina kollegor fokuserat helt på sälj och 
marknadsföring. Vi har genomfört ett stort antal säljmöten, hållit i flera distansutbildningar, tagit 
fram en ny grafisk profil, påbörjat utvecklandet av en ny webbsida och annonserat i digitala kanaler 
för att bygga vårt varumärke och nå relevanta intressenter. Det märks att Enrad sakta men säkert 
blir ett mer etablerat namn. Ett kvitto på det är prestigeprojektet The Plus, världens mest 
miljövänliga möbelfabrik, som använder våra lösningar. Ett projekt som många i vår bransch önskat 
delta i, men som tillfallit oss på grund av vårt fokus på miljövänliga lösningar. 

Med säljresurser i Sverige, Norge och Finland har vi arbetat intensivt för att sälja våra produkter 
och utbilda branschen om naturliga köldmedier. Insatserna har fått effekt och vi ser att 
orderingången för hösten ser väldigt lovande ut. Men på kortare sikt har vår omsättning tyvärr inte 
nått den nivå vi planerat för. Som många andra tillverkande företag har vi drabbats hårt av 



leveransförseningar och materialbrist. Fyra veckor på redan bekräftade inköpsordrar har blivit fyra 
månader. Det gör att vi inte kunnat leverera i den takt vi planerat i Q2. Under Q3 kommer vi ha 
material enligt plan då mycket av det som varit försenat nu levererats till vårt lager. Vi ser dock 
redan förseningar som kommer påverka oss i Q4. För att möta förseningarna och producera i tid 
fyller vi upp vårt lager så mycket som möjligt. Det gör tyvärr att vi tvingas binda mycket kapital i 
lagervärde. Vi hoppas dock att situationen ska bli bättre under slutet av året. 
 
Tyvärr påverkas inköpen inte bara av extremt långa ledtider, även inköpspriserna ökar snabbare än vi 
hunnit höja vår försäljningspriser. Det har gjort att vi tappat marginal under Q2. Våra nya 
försäljningspriser gäller ifrån juli men det kan bli aktuellt att höja igen då risken är stor att det kommer 
fler kostnadsökningar under hösten. 

På den ljusa sidan ser vi att det internationella intresset för Enrad växer. Vi fortsätter hålla kontakt 
med våra nya affärskontakter i Tyskland och Holland. Propan har fått ett uppsving i samband med 
den intensiva klimatdiskussionen och inte minst efter omnämnandet i IPCC rapporten. 

Vår finska grossist Coolfors fortsätter öka och har lagt flera ordrar under kvartalet. Även ABK 
fortsätter att vara en nära samarbetspartner i Norge som står för en betydande del av vår 
försäljning. På den svenska marknaden har vi lyckats skapa nära och strategiska samarbeten med 
installatörsfirmor, bland andra Francks Kylindustri. Allt fler installatörer vill arbeta uteslutande med 
naturliga köldmedier vilket vi ser mycket positivt på.   

Sammanfattningsvis innebär Q2 att vi inte når upp till vår planerade omsättning på grund av 
materialbrist. Vi kommer troligtvis få fortsätta kämpa med materialbrist fram till Q1 2022 men med 
större lager och leverantörer som jobbar på att förbättra ledtiderna ska det förhoppningsvis bli 
bättre och öppna fri väg för Enrads tillväxtplaner. 

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör 
 

Väsentliga händelser under perioden 
• Enrad genomför riktad emission av konvertibler om 6 miljoner kronor 

• Enrad får två ordrar på totalt 4,8 MSEK 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
       

Aktien 
 
Handelsplats  Spotlight Stock Market (spotlightstockmarket.com)                                    
Noteringsdag  24 juli 2017 
Kortnamn  Enrad 
ISIN-kod  SE0009994858 
Handelspost  1 aktie 
Kvotvärde  0,50 kr 
Antal aktier  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 halvårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 

Kommande finansiella rapporter 
 
2021-10-29 Delårsrapport Q3 
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021 
 
 

Avlämnande av delårsrapport 
Borås den 27 augusti 2021 
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Styrelseledamot 
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Styrelseledamot 
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Styrelseledamot 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Resultaträkningar      

      

Alla belopp i Tkr 2021-04-01/ 
2021-06-30 

2020-04-01/ 
2020-06-30 

2021-01-01/ 
2021-06-30 

2020-01-01/ 
2020-06-30 

2020-01-01/ 
2020-12-31 

 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Nettoomsättning 3 329 4 188 7 503 8 264 15 069 

      

Aktiverat arbete för egen räkning 120 360 279 707 1 360 

      

Övriga rörelseintäkter 0 0 106 0 25 

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter   -2 035 -3 023 -4 659 -5 998 -10 523 

Övriga externa kostnader -912 -974 -1 953 -2 145 -4 847 

Personalkostnader -2 001 -1 717 -4 074 -3 429 -6 862 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och -1 499 -1 166 -2 798 -2 601 -5 778 

finansiella poster      

      

      

Av- och nedskrivningar -343 -310 -508 -621 -7 744 

Ränteintäkter och liknande poster 581 0 581 0 0 

Räntekostnader och liknande poster -14 -16 -19 -29 -96 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och -1 275 -1 492 -2 744 -3 251 -13 618 

finansiella poster      

      

      

Skatt 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat -1 275 -1 492 -2 744 -3 251 -13 618 



 
 

 
Balansräkningar     
     
Alla belopp i Tkr  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 815 10 339 4 971 
och liknade arbeten     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet  289 310 299 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  0 28 0 
Inventarier, verktyg och installationer  226 59 42 
Pågående nyanläggningar  0 0 63 

  515 397 404 

     
Summa anläggningstillgångar  6 330 10 736 5 375 

     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager     
Råvaror och förnödenheter  5 793 3 038 4 392 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  3 401 3 546 5 204 
Aktuell skattefordran  0 0 0 
Övriga fordringar  89 515 210 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  295 229 498 

  3 785 4 290 5 912 

     
Kassa och bank  2 803 0 1 340 

     
Summa omsättningstillgångar  12 381 7 328 11 644 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  18 711 18 064 17 019 

 
 
 



 
 

 
Balansräkningar     
     
Alla belopp i Tkr  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
 

    
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  8 058 5 793 8 058 
Fond för utvecklingsutgifter  1 324 2 125 480 

  9 382 7 918 8 538 

     
Fritt eget kapital     
Överkursfond  0 0 8 271 
Balanserat resultat  2 215 6 761 8 405 
Periodens resultat  -2 744 -3 251 -13 618 

  -529 3 510 3 058 

     
Summa eget kapital  8 853 11 428 11 596 

     
     
Avsättningar      
Garantier  162 175 650 

  162 175 650 

     
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  0 1 084 988 
Övriga långfristiga skulder  6 000 0 0 

  6 000 1 084 988 

     
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit  0 459 0 
Övriga skulder till kreditinstitut  0 516 192 
Leverantörsskulder  1 967 1 193 1 842 
Aktuell skatteskuld  71 55 73 
Övriga kortfristiga skulder  300 1 828 222 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 358 1 326 1 456 

  3 696 5 377 3 785 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 711 18 064 17 019 

 



 
 

 
Kassaflödesanalys       
    2021-01-01  2020-01-01 
Alla belopp i Tkr    2021-06-30  2020-06-30 

       
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    -3 306  -3 222 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   21  622 
Erlagd ränta    -19  -29 
Betald inkomstskatt    -2  28 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3 306  -2 601 
före förändringar av rörelsekapital       

       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager    -1 401  121 
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar    1 802  946 
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar    324  -196 
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder    126  45 
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder    -20  1 873 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -2 475  188 

       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten    -1 318  -1 218 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   -208  0 
Förändring av pågående balanserade utgifter    63  0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 463  -1 218 

       
Finansieringsverksamheten       
Förändringar av kortfristiga finansiella skulder    0  410 
Amortering långfristiga lån    -599  0 
Upptagna långfristiga lån    6 000  0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    5 401  410 

       
Förändring av likvida medel    1 463  -620 
Likvida medel vid årets början    1 340  620 

       
Likvida medel vid årets slut    2 803  0 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enrad.se 
info@enrad.se 

+46 (0) 33 29 75 50 
 

ENRAD AB 
Verkstadsgatan 10 
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