
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bokslutskommuniké 
JANUARI – DECEMBER 2021 

 
 
 



Likviditetssituationen 
 
Problemen med långa och osäkra leveranstider på material, särskilt elektronikkomponenter fortgår. Det 
ställer krav på säkerhetslager med högre lagernivåer än normalt för att säkra tillgång på komponenter för att 
undvika stopp i produktion och leveransförmåga. Problemen med långa leveranstider väntas pågå långt in 
på 2022, vilket innebär att bundet kapital i lager fortsatt kommer vara högt. Detta i kombination med fortsatt 
planerad expansionen av verksamheten kräver mer rörelsekapital än normalt. Vid utgången av kvartal 4 
uppgår rörelsekapital bundet i lager och kundfordringar till ca 9 MSEK. Överenskommelse har träffats med 
Enrads huvudägare Weland Stål AB att belåna fakturor och materiallager för att säkra rörelsekapital. Vid 
utgången av kvartal 4 har fakturor belånats till ett belopp om 2 486 tkr. Styrelsen följer och analyserar 
behovet löpande och utvärderar olika till buds stående alternativ. 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2021 

 
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 512 (4 615) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 151 (-2 053) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 551 (-8 886) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,55) kr 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2021 

 
• Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 16 720 (15 069) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -4 949 (-5 778) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -5 687 (-13 618) Tkr 
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 11 900 (11 596) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,85) kr 
• Soliditeten uppgick till 67 % (68 %) 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 

 
Väsentliga händelser under 2021 

• Första ordern från CoolFors 

• Genomför uppgradering av äldre aggregat 

• Genomför riktad emission av konvertibler om 6 MSEK 

• Två ordrar på totalt 4,6 MSEK 

• Huvudägare konverterar lån till aktier 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång 



 
VD-kommentar 
 
Kära aktieägare, 
  
Med 2021 bakom oss konstaterar jag att året som helhet varit positivt med ökad omsättning och bättre 
resultat än fjolåret. Vi har under 2021 skaffat oss en starkare position på våra marknader vilket lett till ökad 
försäljning i Sverige, Norge och Finland. Dessutom har majoriteten av försäljningen under Q4 kommit från 
Sverige, vilket är mycket positivt då vi ser det som vår viktigaste marknad. 
  
Vårt nya styrnings- och regleringssystem från Carel har tagits emot väl av marknaden. Detsamma gäller vårt 
nya webbaserad dimensioneringsprogram, Enrad Select. Sammantaget innebär de produktförbättringarna 
att vi ser Enrads kyl- och värmeaggregat som några av de bästa i vårt segment. 
  
Ett av våra huvudfokus under 2021 var att förbättra lönsamheten vilket gav ett relativt bra resultat i Q3. 
Avslutningen på året har dock varit problematiskt ur ett lönsamhetsperspektiv. Den fortsatta bristen på 
halvledare har påverkat leveranserna av våra omformare vilket i sin tur lett till att vi fått skjuta upp flera ordrar 
till 2022, något som dragit ner omsättningen i Q4. Vi letar efter alternativa lösningar men troligtvis kommer 
halvledarbristen fortsätta påverka vår verksamhet.  
  
Vad gäller resultatet i Q4 så vänder det tyvärr nedåt. Det finns flera anledningar till det. Priserna på 
komponenter fortsätter att öka vilket slår mot våra marginaler. Vi har genomfört flera prishöjningar för att 
ligga så rätt som möjligt mot marknaden, men de ökande komponentpriserna kommer fortsatt att vara en 
utmaning för oss. 
  
Den största anledningen till det försämrade resultatet i Q4 är dock relaterat till vårt numera utbytta styrnings- 
och regleringssystem, Alpha. Mjukvaran och hårdvaran togs fram av Enrads grundare men har ersatts av 
systemet från Carel sedan ett år tillbaka. Alphan har tyvärr burit med sig problem i några av våra äldre 
installationer och vi har behövt ta garantikostnader som ett resultat av det. Problemen med Alphan kommer 
att lösas, men vi har avsatt 450 Tkr i planerade reparationskostnader under Q1 2022. Kvalitet är något vi 
prioriterar högt. Som ett led i att fortsätta höja kvaliteten på våra produkter har vi anställt en kvalitetsansvarig 
och vi har flera aktiviteter under våren för att upprätthålla och utveckla kvalitetsarbetet. 
  
Trots ett sämre resultat i Q4 än planerat ser vi positivt på framtiden. Vi får väldigt goda indikationer från den 
norska marknaden och orderstocken för Q1 2022 ser stark ut. Våra internationella kontakter fortsätter och 
försäljningen i Finland växer i takt med att intresset från finska matbutiker ökar. För att möta efterfrågan och 
driva tillväxt anställer vi nu fler tekniker till produktionsavdelningen. 
  
Under 2022 kommer fokus fortsatt att ligga på ökad omsättning men framför allt att vända mot ett bättre 
resultat. Tack för att ni fortsätter stötta oss på vår tillväxtresa. 
  
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

      



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  18 250 606 (16 115 375) 
 
 
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 
 
2022-04-29 Delårsrapport Q1 
2022-08-26 Halvårsrapport Q2 
2022-10-28 Delårsrapport Q3 
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022 
 
 
Årsstämma  
 
Årsstämma kommer att hållas i Borås den 5 maj 2022. 
 
 

Förslag till utdelning  
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
 
 
 
 

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



 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
Borås den 25 februari 2022 

 
 

                     

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör 

 

Jakob Granström 
Styrelseordförande 

 

Mats Jernsand 
Styrelseledamot 

              
 

Ulf Herder 
Styrelseledamot 

Jens Helgesson  
Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Resultaträkningar     

     

Alla belopp i Tkr 2021-10-01/ 
2021-12-31 

2020-10-01/ 
2020-12-31 

2021-01-01/ 
2021-12-31 

2020-01-01/ 
2020-12-31 

 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
Nettoomsättning 4 512 4 615 16 720 15 069 

     
Aktiverat arbete för egen räkning 121 294 521 1 360 

     
Övriga rörelseintäkter 50 14 156 25 

     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -2 794 -3 107 -10 263 -10 523 
Övriga externa kostnader -2 069 -1 842 -4 669 -4 847 
Personalkostnader -1 971 -2 027 -7 414 -6 862 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och -2 151 -2 053 -4 949 -5 778 
finansiella poster     

     
Av- och nedskrivningar -355 -6 810 -1 210 -7 744 
Ränteintäkter och liknande poster 0 0 581 0 
Räntekostnader och liknande poster -45 -23 -109 -96 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och  -2 551 -8 886 -5 687 -13 618 
finansiella poster     

     
Skatt 0 0 0 0 

     
Periodens resultat -2 551 -8 886 -5 687 -13 618 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

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

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 731 4 971 
och liknade arbeten    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet  278 299 
Inventarier, verktyg och installationer  196 42 
Pågående nyanläggningar   0 63 

  474 404 

    
Summa anläggningstillgångar  7 205 5 375 

    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager    
Råvaror och förnödenheter  6 527 4 392 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  2 080 5 204 
Fordringar hos koncernföretag  24 0 
Aktuell skattefordran  0 0 
Övriga fordringar  25 210 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  286 498 

  2 415 5 912 

    
Kassa och bank  1 551 1 340 

    
Summa omsättningstillgångar  10 493 11 644 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  17 698 17 019 

 
 
 
 
 

 
 
       



 
 

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

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  9 125 8 058 
Fond för utvecklingsutgifter  2 240 480 

  11 365 8 538     
Fritt eget kapital    
Överkursfond  4 923 8 271 
Balanserat resultat  1 299 8 405 
Periodens resultat  -5 687 -13 618 

  535 3 058 
    

Summa eget kapital  11 900 11 596 
        
Avsättningar    
Garantier  460 650 

  460 650     
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  0 988 

  0 988     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  0 192 
Skulder till koncernföretag  2 492 0 
Leverantörsskulder  910 1 842 
Aktuell skatteskuld  72 73 
Övriga kortfristiga skulder  511 222 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 353 1 456 

  5 338 3 785 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  17 698 17 019 
 
 
Förändringar i eget kapital 

 
Aktie-

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Överkurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Summa 

eget kapital 

Eget kapital 2020-12-31 8 058 480 8 271 8 406 -13 618 11 597 
Disposition enl beslut på årsstämma   -8 271 -5 347 13 618 0 
Fond för utvecklingsutgifter  1 760  -1 760  0 
Nyemission  1 067  4 923   5 990 
Periodens resultat     -5 687 -13 618 

Eget kapital 2021-12-31 9 125 2 240 4 923 1 299 -5 687 11 900 
 



 
 

 
Kassaflödesanalys       
    2021-01-01  2020-01-01 

Alla belopp i Tkr    2021-12-31  2020-12-31 

       
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    -6 159  -13 522 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   1 020  8 219 

Erlagd ränta    -109  -96 

Betald inkomstskatt    -1  46 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -5 249  -5 353 

före förändringar av rörelsekapital       

       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager    -2 135  -1 233 

Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar    3 124  -711 

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar    373  -160 

Ränteintäkter och liknande poster    -931  693 

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder    2 678  397 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -2 140  -6 367 

       
Investeringsverksamheten       
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten    -2 894  -2 917 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   -208  0 

Förvärv av pågående balanserade utgifter    63  -63 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -3 039  -2 980 

       
Finansieringsverksamheten       
Nyemission    5 999  10 871 

Emissionskostnader    -9  -335 

Förändringar av kortfristiga finansiella skulder    -192  -373 

Amortering långfristiga lån    -408  -96 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    5 390  10 067 

       
Förändring av likvida medel    211  720 
Likvida medel vid årets början    1 340  620 

       
Likvida medel vid årets slut    1 551   1 340 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

enrad.se 
info@enrad.se 

+46 (0) 33 29 75 50 
 

ENRAD AB 
Verkstadsgatan 10 

SE-504 62 Borås Sweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


