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Likviditetssituationen

Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med försäljningsökningen binder allt mer kapital i 
komponentlager, tillverkningen och kundfordringar. För att lösa kapitalbindningsproblematiken har 
bolaget en checkräkningskredit, vid periodens slut fanns 541Tkr i outnyttjad checkkredit.  Därutöver 
tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid periodslut uppgick till 1 639 Tkr.

Att Weland Stål AB tecknar sin andel av utestående teckningsoptioner från fjolårets tecknings 
företrädesemission innebär ett kapitaltillskottet på lägst ca 8.5 Mkr. Förhoppningsvis fylls kassan på 
med ca 10 Mkr om en större andel av de mindre aktieägarna också tecknar sina andelar. Det ger bolaget 
en likviditet för fortsatt drift de kommande 12 månaderna och sannolikt klart längre än så.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 188 tkr (2 947) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 166 (-1 177) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 492 (-1 553) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,22) kr
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 8 264 (7 167) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 601 (-2 457) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 251 (-3 181) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 11 428 (6 816) Tkr 
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,46) kr
• Soliditeten uppgick till 63 % (44 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

• Korttidspermitterar produktionsavdelningen.
• Samlingsorder ABK 1,6 Mkr - avbryter korttidspermitteringar.
• Lennart Rolfsman lämnar Enrads styrelse.
• Enrad flyttar halvårsrapporten till 21/8 2020.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Andra steget i fjolårets företrädesemission inleds för att fastställa teckningsoptionernas
   utnyttjandekurs.
• Weland Stål AB avser teckna sin andel av teckningsoptionerna.



VD-kommentar

Kära aktieägare,

Q2 2020 innebär en försäljningsökning på 42 procent jämfört med Q2 2019. Att vi, trots svåra tider, 
växer jämfört med i fjol är ett starkt kvitto på att vår organisation står stadig när det blåser och att 
våra produkter är högst relevanta på marknaden. Samtidigt fortsätter vi investera i strukturkapital och 
personal för fortsatt tillväxt vilket påverkar kostnaderna, resultatet och kassaflödet. 

Möjligheterna till fysiska säljbesök har minskat drastiskt både i Sverige och Norge på grund av 
pandemin. Som jag nämnt i tidigare rapport har vi därför ställt om till att genomföra webbutbildningar 
gällande regelverken för naturliga köldmedier. Intresset från konsulter och andra aktörer i branschen 
har varit mycket större än vi räknat med och utbildningarna utgör nu en viktig sälj- och marknadskanal 
för oss. Att bedriva försäljning digitalt är något vi kommer att fortsätta utveckla och satsa på.

Vad gäller försäljning på nya marknader så förs diskussioner med ett antal finska potentiella partners. 
Planen är att under Q3 2020 kunna starta upp samarbeten med en eller flera av dessa. Den danska 
marknaden har vi valt att vänta med fram till Q4 2020/Q1 2021 eftersom vi inte påbörjat bearbetningen 
innan pandemin tog fart.

Vi har som utlovat genomfört flera produktförbättringar som testats under sommaren. Utöver det har ett 
antal andra lönsamhets- och besparingsprojekt implementerats. Samtliga åtgärder ger effekt i Q3 2020. 
På produktsidan är vi i sluttampen med att testköra och verifiera vårt nya dimensioneringsprogram 
och vår nybyggda testanläggning. Planen var att rulla ut dessa under Q2 2020 men projekten har 
blivit något försenade varför de blir klara i Q3 2020. I samband med det kommer vårt nya styr- och 
regleringssystem vara redo att byggas in i nya maskiner.

Vi har i dagarna startat vårt arbete med ISO-certifiering för ledningssystem 9001, miljö & kvalitet 14001 
samt arbetsmiljö 45001. Vi kör många stora projekt efter varandra i syfte att förbättra oss både mot 
marknaden och inom organisationen. Genom att hela tiden utveckla våra produkter, våra processer och 
vår personal skapar vi möjligheter att bli den ledande aktören i segmentet.

Sist men inte minst, den 24 augusti till 7 september har innehavare av teckningsoptioner möjlighet att 
utnyttja sina teckningsoptioner. Vi på Enrad är tacksamma för det stöd ni aktieägare hittills visat oss och 
ser fram emot att fortsätta tillväxtresan med er

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 11 585 777 (6 951 467)



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

2020-10-23 Delårsrapport Q3
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av halvårsrapport

Borås den 21 augusti 2020

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Jakob Granström
Styrelseordförande

Mats Jernsand
Styrelseledamot

Ulf Herder
Styrelseledamot

Jens Helgesson
Styrelseledamot



Resultaträkningar

Alla belopp i Tkr 2020-04-01/ 2019-04-01/ 2020-01-01/ 2019-01-01/ 2019-01-01/
 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Nettoomsättning 4 188 2 947 8 264 7 167 14 586

Aktiverat arbete för egen räkning 360 211 707 465 1 065

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 023 -2 317 -5 998 -6 075 -11 115
Övriga externa kostnader -974 -815 -2 145 -1 747 -4 097
Personalkostnader -1 717 -1 203 -3 429 -2 267 -4 937

Rörelseresultat före avskrivningar -1 166 -1 177 -2 601 -2 457 -4 498
och finansiella poster

Avskrivningar -310 -320 -621 -644 -1 275
Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 170
Räntekostnader och liknande poster -16 -56 -29 -80 -189

Resultat efter avskrivningar -1 492 -1 553 -3 251 -3 181 -5 792
och finansiella poster

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 492 -1 553 -3 251 -3 181 -5 792



Balansräkningar

Alla belopp i Tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknade arbeten 10 339 9 509 9 704

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 310 271 321
Maskiner och andra tekniska anläggningar 28 49 38
Inventarier, verktyg och installationer 59 95 76

 397 415 435

Summa anläggningstillgångar 10 736 9 924 10 139

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter 3 038 2 377 3 159

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 546 2 712 4 492
Aktuell skattefordran 0 0 0
Övriga fordringar 515 145 255
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 229 510 293

 4 290 3 367 5 040

Kassa och bank 0 0 620

Summa omsättningstillgångar 7 328 5 744 8 819

SUMMA TILLGÅNGAR 18 064 15 668 18 958



Balansräkningar

Alla belopp i Tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 793 3 476 5 793
Fond för utvecklingsutgifter 2 125 1 301 1 490

 7 918 4 777 7 283

Fritt eget kapital
Överkursfond 0 4 582 8 156
Balanserat resultat 6 761 638 5 031
Periodens resultat -3 251 -3 181 -5 792

 3 510 2 039 7 395

Summa eget kapital 11 428 6 816 14 678

Avsättningar
Garantier 175 0 175

 175 0 175

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 084 1 751 1 084

 1 084 1 751 1 084

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 459 759 0
Övriga skulder till kreditinstitut 516 304 565
Leverantörsskulder 1 193 1 284 1 148
Aktuell skatteskuld 55 21 27
Övriga kortfristiga skulder 1 828 4 019 170
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 326 714 1 111

 5 377 7 101 3 021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 064  15 668 18 958



Kassaflödesanalys

Alla belopp i Tkr  2020-01-01 2019-01-01
  2020-06-30 2019-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -3 222 -3 101
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  622 644
Erlagd Ränta  -29 -80
Betald inkomstskatt  28 15

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 601 -2 522
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  121 -2
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar  946 153
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar  -196 -349
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder  45 -301
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder  1 873 3 238
Kassaflöde från den löpande verksamheten  188 217

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   -1 218 -576
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 218 -576

Finansieringsverksamheten
Ändringar av kortfristiga finansiella skulder  410 455
Amortering långfristiga lån  0 -96
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  410 359

Förändring av likvida medel  -620 0
Likvida medel vid årets början  620 0

Likvida medel vid årets slut  0 0
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