Delårsrapport
JANUARI – MARS 2022

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2022
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5 006 (4 175) Tkr
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -793 (-1 298) Tkr
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 165 (-1 469) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 10 734 (10 127) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,09) kr
• Soliditeten uppgick till 30 % (63 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden
•

Får order från Teknisk Fastighetsservice AB på cirka 1,6 MSEK

•

Genomför riktad emission av konvertibler om 15 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Ändringar i Enrads styrelse, Ulf Herder och Mats Jernsand avböjer omval. Andreas Bäckäng och
Jörgen Rogstam väljs in som nya ledamöter.

Likviditetssituationen
Problemen med långa och osäkra leveranstider på material, särskilt elektronikkomponenter förväntas fortgå.
Det ställer krav på säkerhetslager på nivåer högre än normalt för att säkra tillgång på komponenter för att
undvika stopp i produktion och leveransförmåga. Problemen med långa leveranstider väntas pågå under
2022, vilket innebär att bundet kapital i lager fortsatt kommer vara högt. Detta i kombination med den fortsatt
planerad expansionen av verksamheten kräver mer rörelsekapital än normalt. Under kvartalet har ett riktat
konvertibelt lån om 15 MSEK tagits upp från huvudägaren Weland Stål AB. Vid utgången av kvartal 1 har
fakturor belånats till ett belopp om 5 426 tkr. Styrelsen bedömer att kapitalbehovet därmed är säkrat för
fortsatt drift men följer och analyserar behovet löpande och utvärderar olika till buds stående alternativ för
Enrads bästa.

VD-kommentar
Kära aktieägare,
Första kvartalet 2022 har gett Enrad en bra start på året trots fortsatta utmaningar med sena leveranser och
brist på material. Vi lämnar Q1 med en ökad omsättning på cirka 20 procent jämfört med samma period i fjol.
Även om vi hade önskat ännu starkare tillväxt har det varit svårt att producera och leverera i önskvärd takt
då många av våra leverantörer fortfarande har väldigt långa ledtider. Vi bevakar kontinuerligt omvärldsläget
men det finns risk att kriget i Ukraina och de nuvarande nedstängningarna i Kina förvärrar situationen
ytterligare.
Kvartalets resultat jämfört med samma period föregående år förbättras något, men det krävs ännu större
insatser för att vi ska nå hela vägen. För att höja marginalerna på våra produkter behöver vi kontinuerligt
höja priserna och på så sätt kompensera för leverantörernas prishöjningar. Men det är ett utmanande arbete
då den ökade inflationen slår hårt mot marginalerna. Just nu utvärderar vi flera olika komponenter för att
sänka kostnaderna samtidigt som vi inte vill riskera att sänka kvaliteten på våra produkter. Att hitta rätt
komponenter till rätt pris tar tid då de behöver testas och verifieras under längre perioder.
De satsningar vi gjort på sälj och marknad under det senaste året har lagt en god grund för fortsatt tillväxt.
Ny webbplats och grafisk profil samt eget beräkningsprogram och fler säljresurser har gett resultat. Under
Q1 har vi dessutom intensifierat arbetet och lanserat 1,5 grader - en podd om hållbar kyla och värme.
Podden har på kort tid visat sig vara ett utmärkt sätt att utbilda branschen, skapa goda relationer med
branschexperter och göra oss till talespersoner i branschen. Samtidigt har vi hållit ett stort antal
företagsutbildningar om naturliga köldmedier. Intresset för naturliga köldmedier har aldrig varit större och det
märks verkligen att många ser Enrad som en av ledarna på området. Den platsen ska vi stärka ytterligare.
För att säkerställa att vi fortsätter profilera oss och syns i rätt sammanhang kommer vi att delta på flera
viktiga mässor det närmaste. Nyligen besökte vi Nordbygg, vi kommer även att delta på Nordic Sustainability
Expo och under våren och sommaren blir det fler besök på mässor, både nationell och internationellt.
Intresset för Enrad och de produkter vi erbjuder har under kvartalet varit större än någonsin. Vi har enligt vårt
synsätt några av branschen bästa kyl- och värmeaggregat i vårt segment. Det kombinerat med ännu
starkare arbete på sälj och marknad innebär att vi ser goda möjligheter att konvertera intresse till affärer.
Tack för att ni fortsätter stötta oss på vår 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
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 delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2022-08-26
2022-10-28
2023-02-24

Halvårsrapport Q2
Delårsrapport Q3
Bokslutskommuniké 2022

Avlämnande av delårsrapport
Borås den 29 april 2022

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Ulf Herder
Styrelseledamot

Jakob Granström
Styrelseordförande

Jens Helgesson
Styrelseledamot

Mats Jernsand
Styrelseledamot

Resultaträkningar
Alla belopp i Tkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2022-01-01/
2022-03-31

2021-01-01/
2021-03-31

2021-01-01/
2021-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

5 006

4 175

16 720

226

159

521

13

106

156

-3 061

-2 624

-10 263

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och

-967

-1 040

-4 669

-2 010

-2 074

-7 414

-793

-1 298

-4 949

-316

-165

-1 210

0

0

581

-56

-6

-109

-1 165

-1 469

-5 687

0

0

0

-1 165

-1 469

-5 687

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

Balansräkningar
Alla belopp i Tkr

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

6 810

5 457

6 731

Förbättringsutgifter på annans fastighet

272

294

278

Inventarier, verktyg och installationer

182

241

196

Pågående nyanläggningar

173

0

0

627

535

474

7 437

5 992

7 205

7 781

4 924

6 527

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknade arbeten
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

6 577

4 333

2 080

Fordringar hos koncernföretag

0

0

24

Aktuell skattefordran

0

0

0

588

578

25

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

469

240

286

7 634

5 151

2 415

Kassa och bank

12 439

0

1 551

Summa omsättningstillgångar

27 854

10 075

10 493

SUMMA TILLGÅNGAR

35 291

16 067

17 698

Balansräkningar
Alla belopp i Tkr

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Aktiekapital

9 125

8 058

9 125

Fond för utvecklingsutgifter

2 319

965

2 240

11 444

9 023

11 365

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

4 923

8 271

4 923

Balanserat resultat

-4 468

-5 698

1 299

Periodens resultat

-1 165

-1 469

-5 687

-710

1 104

535

10 734

10 127

11 900

282

325

460

282

325

460

15 000

0

0

15 000

0

0

0

710

0

Summa eget kapital

Avsättningar
Garantier

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut

0

1 132

0

Skulder till koncernföretag

5 462

0

2 492

Leverantörsskulder

2 080

1 840

910

Aktuell skatteskuld

31

60

72

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

238

255

511

1 464

1 618

1 353

9 275

5 615

5 338

35 291

16 067

17 698

enrad.se
info@enrad.se
+46 (0) 33 29 75 50
ENRAD AB
Verkstadsgatan 10
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