
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Delårsrapport 
JANUARI – SEPTEMBER 2021 

 
 
 



Likviditetssituationen 
 
Den fortsatt planerade expansionen av verksamheten ställer naturligt och ökande krav på rörelsekapital. Den 
senaste tidens problem med leveranstider på material har ställt ytterligare krav på rörelsekapital då 
lagernivåerna har höjts för att säkra tillgång på komponenter. Problemen med långa leveranstider väntas 
pågå långt in på 2022 vilket innebär att bundet kapital i lager fortsatt kommer vara högt. Vid utgången av 
kvartal 3 uppgår rörelsekapital bundet i lager och kundfordringar till ca 12 MSEK. Överenskommelse har 
träffats med Enrads huvudägare Weland Stål AB att belåna fakturor för att säkra rörelsekapital. Vid utgången 
av kvartal 3 har fakturor belånats till ett belopp om 3 708 tkr, vilket möjliggjorts av större utleveranser. 
Styrelsen följer och analyserar behovet löpande och utvärderar olika till buds stående alternativ. Med 
nuvarande förutsättningar bedöms inget ytterligare behov föreligga för att stärka likviditeten. 
 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2021 

 
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 704 (2 201) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 (-1 125) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -392 (-1 481) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) kr 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 
 
Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2021 

 
• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 12 207 (10 466) Tkr 
• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 799 (-3 725) Tkr 
• Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 136 (-4 732) Tkr 
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 460 (20 483) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,29) kr 
• Soliditeten uppgick till 39 % (80 %) 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år 
 

Väsentliga händelser under perioden 
• Inga väsentliga händelser under perioden 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
VD-kommentar 
 
Kära aktieägare, 
  
Det tredje kvartalet har burit med sig mycket positivt för Enrad. Trots semestertider i början av kvartalet och 
materialbrist och förseningar från leverantörer, har vi lyckats att leverera i bra takt. Med den materialbrist 
som råder globalt är vi nöjda över att ha kunnat bygga lager och på så sätt säkra vår produktion.  
  
Orderingången har varit relativt stark och efterfrågan i både Sverige och Finland ökar. Från att tidigare varit 
väldigt beroende av den norska marknaden kan vi nu luta oss allt mer mot försäljning i både Sverige och 
Finland.   
  



Vår finska grossist CoolFors bidrar med att skapa starkt intresse i Finland. Orderingången har ökat och vi har 
nu ett antal projekt i grannlandet. I takt med det ökade intresset har CoolFors utökat sina säljresurser och vi 
har därför valt att lägga ut all försäljning mot den finska marknaden på dem. Det har i sin tur inneburit att vi 
genomfört en del förändringar i vår säljorganisation. Tack vare omorganisationen av våra säljresurser skapar 
vi möjligheter för ett bättre resultat från Q1 2022. 
  
Resultatmässigt är Q3 2021 ett av våra bättre kvartal. Det relativt goda resultatet beror till stor del på att vi 
lämnat vårt egenutvecklade styr- och regleringssystem, Alpha, och gått över till systemet från Carel. Carel är 
snart implementerat i våra Compact Chillers vilket gör att systemet inom kort finns i hela vår produktserie. 
Övergången till Carel, har som nämnts i tidigare rapporter, även inneburit förändringar i organisationen. Vid 
årsskiftet slutar vår medgrundare Tomas Larsson. Även andra roller kopplade till Alphan har blivit inaktuella 
vilket gjort att vi kunnat effektivisera organisationen och nå ett starkare resultat.  
  
Samtidig har prishöjningarna på material slagit mot vår bruttomarginal eftersom det inte har varit möjligt att 
hinna justera våra försäljningspriser i samma takt som våra leverantörer höjt sina priser. Trots det är 
bruttomarginalen relativt oförändrad eftersom vi kontinuerligt genomför insatser för ökad lönsamhet. Med det 
i åtanke så är vi nöjda med resultatet. Vi har fortsatt flera lönsamhetsåtgärder att genomföra men om de 
innebär bättre marginal eller äts upp av ökade komponentkostnader återstår att se.   
  
Framöver ser vi givetvis fortsatta utmaningar vad gäller materialbrist och leveransförseningar men vi jobbar 
kontinuerligt med att bygga eget lager för att säkra vår leveranstakt så gott som möjligt. Utmaningarna 
gällande material ser inte ut att sluta förrän någon gång 2022. Oavsett är det ett positivt slut av 2021 vi ser 
framför oss. Snart lanseras Enrad Select, vårt webbaserade dimensioneringsprogram. En nyhet som 
kommer att locka många konsulter och installatörer i branschen då mjukvaran är anpassad för stora 
aggregat och helt öppen att använda. Två aspekter som är relativt ovanliga i branschen. 
  
På den internationella scenen fortsätter kontakterna med Tyskland och Holland. Men även England börjar 
visa intresse. Som en effekt av det internationella intresset kommer vi i allt större utsträckning marknadsföra 
oss på engelska och rikta oss utanför rikets gränser. 
  
Sammanfattningsvis lämnar vi ett positivt kvartal bakom oss trots många utmaningar. Återigen vill jag rikta ett 
stort tack till er som fortsätter följa oss på vår tillväxtresa. 

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  16 115 375 (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 
 
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021 
2022-04-29 Delårsrapport Q1 
2022-08-26 Halvårsrapport Q2 
2022-10-28 Delårsrapport Q3 
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022 
 
 
 

Avlämnande av delårsrapport 
Borås den 29 oktober 2021 
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Jakob Granström 
Styrelseordförande 

 

Mats Jernsand 
Styrelseledamot 

              
 

Ulf Herder 
Styrelseledamot 

Jens Helgesson  
Styrelseledamot

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Resultaträkningar 
     

      

Alla belopp i Tkr 2021-07-01/ 
2021-09-30 

2020-07-01/ 
2020-09-30 

2021-01-01/ 
2021-09-30 

2020-01-01/ 
2020-09-30 

2020-01-01/ 
2020-12-31 

 
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Nettoomsättning 4 704 2 201 12 207 10 466 15 069 
      

Aktiverat arbete för egen räkning 121 359 400 1 066 1 360 
      

Övriga rörelseintäkter 0 0 106 0 25 
      

Rörelsens kostnader 
     

Råvaror och förnödenheter   -2 810 -1 418 -7 469 -7 416 -10 523 

Övriga externa kostnader -647 -861 -2 600 -3 006 -4 847 

Personalkostnader -1 369 -1 406 -5 443 -4 835 -6 862 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och -1 -1 125 -2 799 -3 725 -5 778 

finansiella poster 
     

      
      

Av- och nedskrivningar -347 -312 -855 -934 -7 744 

Ränteintäkter och liknande poster 0 0 581 0 0 

Räntekostnader och liknande poster -44 -44 -63 -73 -96 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och -392 -1 481 -3 136 -4 732 -13 618 

finansiella poster 
     

      
      

Skatt 0 0 0 0 0 
      

Periodens resultat -392 -1 481 -3 136 -4 732 -13 618 



 
 

 
 

 
 
 
Balansräkningar     
     
Alla belopp i Tkr  2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 231 10 570 4 971 

och liknade arbeten     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet  283 305 299 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  0 24 0 

Inventarier, verktyg och installationer  211 51 42 

Pågående nyanläggningar  0 0 63 

  494 380 404 

     
Summa anläggningstillgångar  6 725 10 950 5 375 

     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager     
Råvaror och förnödenheter  6 414 3 972 4 392 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  5 851 1 734 5 204 

Aktuell skattefordran  0 0 0 

Övriga fordringar  615 560 210 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  409 675 498 

  6 875 2 969 5 912 

     
Kassa och bank  1 844 7 614 1 340 

     
Summa omsättningstillgångar  15 133 14 555 11 644 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  21 858 25 505 17 019 



 
 

 
 
 
 

Balansräkningar     
     
Alla belopp i Tkr  2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
 

    
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  8 058 8 058 8 058 

Fond för utvecklingsutgifter  1 740 2 356 480 

  9 798 10 414 8 538 

     
Fritt eget kapital     
Överkursfond  0 8 271 8 271 

Balanserat resultat  1 798 6 530 8 405 

Periodens resultat  -3 136 -4 732 -13 618 

  -1 338 10 069 3 058 

     
Summa eget kapital  8 460 20 483 11 596 

     
     
Avsättningar      
Garantier  0 0 650 

  0 0 650 

     
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  0 1 036 988 

Skulder till koncernföretag  6 000 0 0 

  6 000 1 036 988 

     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  0 192 192 

Skulder till koncernföretag  3 751 0 0 

Leverantörsskulder  2 224 2 464 1 842 

Aktuell skatteskuld  80 68 73 

Övriga kortfristiga skulder  203 228 222 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 140 1 034 1 456 

  7 398 3 986 3 785 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 858 25 505 17 019 
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+46 (0) 33 29 75 50 
 

ENRAD AB 
Verkstadsgatan 10 

SE-504 62 Borås Sweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


