
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Halvårsrapport 
JANUARI – JUNI 2022 

 
 
 



Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2022 
 

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 472 (3 329) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -907 (-1 499) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 388 (-1 275) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) kr 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2022 

 
• Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 9 479 (7 503) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 699 (-2 798) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 554 (-2 744) Tkr 
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 9 345 (8 853) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,17) kr 
• Soliditeten uppgick till 31 % (47 %) 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 

Väsentliga händelser under perioden 
• Ändringar i Enrads styrelse, Ulf Herder och Mats Jernsand avböjer omval. Andreas Bäckäng och 

Jörgen Rogstam väljs in som nya ledamöter. 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
 
Likviditetssituationen 
 
Problemen med långa och osäkra leveranstider på material, särskilt elektronikkomponenter och värmeväxlare 
förväntas fortgå och möjligen även förvärras. 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 resten av 2022 och även under 2023, vilket innebär att bundet kapital i 
lager fortsatt kommer vara högt. Detta i kombination med den fortsatt planerade expansionen av 
verksamheten kräver mer rörelsekapital än normalt. Bolaget har ett riktat konvertibelt lån om 15 MSEK från 
huvudägaren Weland Stål AB. Vid utgången av kvartal 2 har fakturor belånats till ett belopp om 258 tkr. 
Styrelsen bedömer att rörelsekapitalet räcker för fortsatt drift med nuvarande förutsättningar men följer och 
analyserar behovet löpande och utvärderar olika till buds stående alternativ för Enrads bästa. 
 
 
 
 
 
 



VD-kommentar 
 
Kära aktieägare, 
 
Vi lämnar Q2 bakom oss med en ökad omsättning på cirka 26 procent under första halvåret jämfört med 
samma period 2021. Vi vill givetvis nå högre än så men att driva den starka tillväxt vi planerat är utmanande. 
Naturliga köldmedier är fortfarande ett alternativ för de miljömedvetna, inte förstavalet som det borde vara i 
alla lägen. Det finns många starka krafter som kämpar för att de syntetiska alternativen ska få fortsätta styra 
och leda marknaden. Här gäller det att fortsätta utbilda marknaden för att fler ska förstå varför naturliga 
köldmedier är det enda framtidsvalet.  
 
En viktig del i att sprida kunskap till marknaden är vår podd, ”1,5 grader”. Tack vare den har vi lyckats öka 
kännedomen om naturliga köldmedier och samtidigt profilerat oss som en kunskapsledare i branschen. Ett 
resultat av det arbetet är att vi nyligen blev inbjudna att sitta med i Svenska Kyl & Värmepumpföreningens 
tekniska kommitté. I kommittén sitter några av de största aktörerna i branschen och agerar rådgivande för 
resten av branschmedlemmarna. Att vi inbjuds att delta är ett starkt kvitto på att vi gör helt rätt saker och att 
branschen värderar vår kompetens högt.  
 
Under kvartalet har vi även deltagit på flera mässor, bland andra Nordbygg, Electrify New York, Nordic 
Sustainability Expo och E-world Energy & Water för att nämna några. Under hösten planerar vi att delta i Kyl- 
och värmepumpdagen, Chillventa, Finnbuild och VVS-dagarna i Norge. Vi deltar som enda bolag från Sverige 
i European Heat Pump Award med vår anläggning i The Plus, världens miljövänligaste möbelfabrik. 
 
När det gäller bolagets lönsamhet är det fortfarande en utmaning. Vi kan bli lönsamma idag men det skulle 
ske på bekostnad av våra satsningar för framtiden och positionering på marknaden. Vi är ledande inom vårt 
segment och ska vara kvar där när marknaden svänger över till vår fördel. Med andra ord kommer vi fortsätta 
att satsa och stärka vår position. 
 
Tack till alla er som fortsätter följa oss och ser samma framtid som vi, att naturliga köldmedier snart är det 
självklara valet för vår bransch. Ge aldrig upp, uthållighet och mod kommer att ge resultat. 

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör 

 
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 halvårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 

Kommande finansiella rapporter 
 
2022-10-28 Delårsrapport Q3 
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022 
 
 

Avlämnande av halvårsrapport 
Borås den 26 augusti 2022 

 
 

                     
 
 

 

              
 

Jörgen Rogstam 
Styrelseledamot 

Jens Helgesson  
Styrelseledamot 

 
 
 
 

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör 

 

Jakob Granström 
Styrelseordförande 

 



 
 

 
 
 
Resultaträkningar      

      

Alla belopp i Tkr 2022-04-01/ 
2022-06-30 

2021-04-01/ 
2021-06-30 

2022-01-01/ 
2022-06-30 

2021-01-01/ 
2021-06-30 

2021-01-01/ 
2021-12-31 

 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

Nettoomsättning 4 472 3 329 9 479 7 503 16 720 

      
Aktiverat arbete för egen räkning 301 120 527 279 521 

      
Övriga rörelseintäkter 5 0 18 106 156 

      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -2 515 -2 035 -5 576 -4 659 -10 263 

Övriga externa kostnader -939 -912 -1 906 -1 953 -4 669 

Personalkostnader -2 231 -2 001 -4 241 -4 074 -7 414 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och -907 -1 499 -1 699 -2 798 -4 949 

finansiella poster      

      

      
Av- och nedskrivningar -343 -343 -660 -508 -1 210 

Ränteintäkter och liknande poster 0 581 0 581 581 

Räntekostnader och liknande poster -138 -14 -195 -19 -109 
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar 
och -1 388 -1 275 -2 554 -2 744 -5 687 

finansiella poster      

      

      
Skatt 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat -1 388 -1 275 -2 554 -2 744 -5 687 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Balansräkningar     

     
Alla belopp i Tkr  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 791 5 815 6 731 

och liknade arbeten     

     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet  502 289 278 

Inventarier, verktyg och installationer  307 226 196 

  809 515 474 

     
Summa anläggningstillgångar  7 600 6 330 7 205 

     
Omsättningstillgångar     

     
Varulager     
Råvaror och förnödenheter  9 599 5 793 6 527 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  2 933 3 401 2 080 

Fordringar hos koncernföretag  756 0 24 

Aktuell skattefordran  0 0 0 

Övriga fordringar  199 89 25 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  904 295 286 

  4 792 3 785 2 415 

     
Kassa och bank  7 924 2 803 1 551 

     
Summa omsättningstillgångar  22 315 12 381 10 493 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  29 915 18 711 17 698 

     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

     
     
     
     
     
Balansräkningar     
     
Alla belopp i Tkr  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
 

    
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  9 125 8 058 9 125 

Fond för utvecklingsutgifter  2 300 1 324 2 240 

  11 425 9 382 11 365 

     
Fritt eget kapital     
Överkursfond  0 0 4 923 

Balanserat resultat  474 2 215 1 299 

Periodens resultat  -2 554 -2 744 -5 687 

  -2 080 -529 535 

     
Summa eget kapital  9 345 8 853 11 900 

     

     
Avsättningar      
Garantier  0 162 460 

  0 162 460 

     
Långfristiga skulder     
Skulder till koncernföretag  15 000 6 000 0 

  15 000 6 000 0 

     
Kortfristiga skulder     
Skulder till koncernföretag  377 0 2 492 

Leverantörsskulder  3 197 1 967 910 

Aktuell skatteskuld  36 71 72 

Övriga kortfristiga skulder  681 300 511 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 279 1 358 1 353 

  5 570 3 696 5 338 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  29 915 18 711 17 698 

 
 
 



 
 

 
 
 
Kassaflödesanalys       
    2022-01-01  2021-01-01 

Alla belopp i Tkr    2022-06-30  2021-06-30 

       

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    -2 360  -3 306 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   200  21 

Erlagd ränta    -194  -19 

Betald inkomstskatt    -72  -2 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -2 426  -3 306 

före förändringar av rörelsekapital       

       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager    -3 071  -1 401 

Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar    -853  1 802 

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar    -1 524  324 

Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder    2 286  126 

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder    -1 983  -20 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -7 571  -2 475 

       

Investeringsverksamheten       

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten    -666  -1 318 

Förvärv av byggnader/annans fastighet    -234  0 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   -143  -208 

Förändring av pågående balanserade utgifter    -12  63 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 055  -1 463 

       

Finansieringsverksamheten       

Amortering långfristiga lån    0  -599 

Upptagna långfristiga lån    15 000  6 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    15 000  5 401 

       

Förändring av likvida medel    6 374  1 463 

Likvida medel vid årets början    1 550  1 340 

       

Likvida medel vid årets slut    7 924  2 803 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enrad.se 
info@enrad.se 

+46 (0) 33 29 75 50 
 

ENRAD AB 
Verkstadsgatan 10 

SE-504 62 Borås Sweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


