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F' Ö RVALTN IN G S B E NIiTT N T,S N

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten
Enrad har under 2018 levt med att både tillverka kyl- och värmepumpaggregat samt att utlora entreprenader. Under forsta

halvåret awecklades slutligen WS-entreprenadverksamheten som släpade kvar från 2017 dä beslutet togs att aweckla. Vidare

fanns i orderstocken även en entreprenad innehållande värmepumpar med installation som skulle levereras under andra halvåret

av 2018. Derura installation slutfordes under december men några kvarstående besiktningspunkter återstår att slutfora under

2019. parallellt med att entreprenaderna genomforts har fokus i verksamheten riktats om till att enbart sälja, tillverka samt

utveckla kylaggregat och värmepumpar med propan som köldmedium. Målbilden under 201 8 har således varit att fokusera

verksamheten åoiaggregattillvårkning och a-vsluta entreprenadverksamheten. Aggregatflorsäljningen har med detta fördubblats

från år 2017 med2.t Mk dll 6.8 Mkr under 201 8 och orderingången for leverans under forsta kvartal et 2019 bedöms uppgå till
4.3 Mkr. Den fokusering som pågår ger tydligt resultat i form av ökad orderingång på aggregatsidan men är kapitalkrävande då

ledtid från materialinköp ti[ b;dld kundiaknrra uppgår till ca 4-5 månader. Den expansionsfas som Enrad befinner sig i kommer

attvara mycket krävande vad gäller kassaflödet.

Den aweckling och fokusering som pågått har tyvärr påverkat lönsamheten i form av låg bruttomargnal, vilket med endast

aggregattillverkningen bör förbättras efterhand under 20 I 9.

Ett återkommande problem under 2018 har varit bemanningen. Enrad har haft svårt att attrahera tekniker med rätt kompetens

och har även drabbats av långtidssjukdom på nyckelpersonal, vilket bidragit till merkostnader och forseningar i produktionen.

Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster

Balansomslutning
Soliditet (%)

2018
7 366

-7 988
l5 538

64

2017
6 386

-4 727
16 091

78

2016
3lll

-3 416
tt 432

60

2015
I 219

-t 823
8 770

60

20t4
| 42r

-3 282
8 261

35

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- Aweckling av WS-verksamhet helt genomford'

- Ansökan o=* BU-Uidtug genom Horizon 2020, vilken under hösten avslås med knapp marginal.

- Svenska kyl- och varm-ep-umpforeningen får avslag på sin ansökan hos EU om undantag for Sverige från

f-gasfororåningen och dän tiäplan som foreligger for utfasning av kö_ldmedier med höga GWP-värden.

- Siensk Kylnorm släpps i aprii ZOtt. Innehåller tekniska krav och säkerhetsanvisningar for kyl- och

värmepumpsystem med brännbara köldmedier.
- Order frånABK 5,1 Mkr.
- Order från svenska installatörer 3,9 Mkr.
- Fulltecknad nyemission om 5,9 Mkr.
- Enrad inleder direktlorsäljning mot installatörer på den Svenska marknaden och omforhandlar exklusivitetsavtalet med

grossisten Refrico på den svenska marknaden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
- Ulf Herder och Mats Jernsand väljs in som nya styrelseledamöter. Carl-Johan Ahl och Frank Hallberg lämnar styrelsen.

- Samlingsorder från ABK 0,7 Mkr.

VD-kommentar
20lg har varit ett intensivt och tufft år for Enrad. Samtidigt som vi satsat lor fullt på aggregatforsäljningen så har vi awecklat

vår wS-verksamhet och entreprenadverksamhet. Försäljningen ökade markant jämfort med ftiregående år vad gäller

aggregattillverkningen, ifrän2,3 Mkr till 6,8 Mkr.
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Under 20lg uppvisade marknaden ett allt starkare behov av f-gasfria energilösningar. Klimatdiskussionen intensifierades över

hela världen. Det skedde samtidigt som priserna på tgaser forisatt hålla höga nivåer och Naturvårdsverket gav avslag på

branschforeningen sKVp:s ansöfan om undurrtui fråi f-gasörordningen. Det handlar inte längre om en potentiell omställning i

branschen. omställningen är ett faktum. Mycket"har med andra ord pekat åt rätt håll under fiolåret och vi på Enrad tror att 2019

kommer att foffiätta på liknande vis. De många ordrar som kom in under slutet av 2018 var en tydlig indikation på vart vi är på

väg. vi hade 4,3 Mkr i order under januari som ska levereras under Q I .

Många av dessa ordrar kom från vår norska samarbetspartner ABK. Ett fruktbart samarbete som Enrad ser fram emot att behålla

under lång tid. Norrmännen har visat att de tar niÅut rt*u"ingarna på allvar och våra energilösningar har installerats på en rad

projekt över hela vårt grannland. Norrmännen är långt fram i iitt miljöarbete och vår uppfattning är att Svenska foretag inte är

iåtrgt 
"ft"., 

även om omställning går något långsammare'

vår ökande orderingång har också skapat ett högre tryck på produktionen vilket inneburit en del ftirseningar. Det i kombination

med bemanningsproblem och långvariga sjukdoäar hos med'arbetare har inneburit en ansträngd situation för mig och mina

kollegor. Vi är en stimmao och liien orlunisation som fätt arbeta hårt for att leverera. Men tack vare de effektiviseringar som

skett-under året så har vi lyckats hantera situationen på bästa sätt'

Bolaget tyngdes under våren 20lg ekonomiskt av awecklingen av vvS-verksamheten. under hösten har vi genomfört en

entreprenad med ett pilotprojekt lor luftvärmepu.pur. oenn! har också belastat både resurser och ekonomi då ingen egen

entreprenadverksamhet funnits kvar i bolage, 
-eåö"t 

har efter ny bedömning påbörjat avskrirmingar på utvecklingsutgifterna

for befintlig teknik då forsäljningen tagit fart. riitru"-rnunr slår airveckling.n-otn uutkti*ittgur hårt mot bruttomarginalen och

resultatet 2018.

2019 känns lite som en nystart for det har tagit lång tid att verkställa och fä städa undan beslut som ligger långt tillbaka i tid och

som samtidigt påverkat oss negativt t.ex. bruttomaiginalen. 2019 kommer främst handla om att implementera vårt nya styr &

regler och effektivisera tåi ptJa*ti"n för att kurura möta det ökade intresset for våra energilösningar'

Min uppfattning är att Enrad har ett spärurande år framftir sig med mycket goda möjligheter!

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Strategi och framtida utveckling
Enrad påbörjade efter nyemissionän hösten 20 I g en översyn av nuvarande aggregatserier-med syftet att reducera kostnaderna

genom alternativa komponentval for att bland annat forbäitra bruttomarginutäi tti"n också for att utveckla aggregatserierna för

att bredda kundbasen. Det finns efterhand n", o.rr n", alternativ att tillgi vad gäller komponenter då hela marknaden rör sig mot

användning av brandfarliga köldmedie, ,o* propun o e 1 
a"r utfasning-av rrö- totom"äi". to* pågår. Det råder inga tvivel

om att kyl- och värmepumpaggregat med propariroÅ fotameoium for stöne effekter har marknaden lor sig det närmaste

decenniet men trots mycket tydliga ekonomiska tryr*åi"r gar omställningen överraskande långsamt' De nordiska länderna

ligger i täten vad galer åen rå oÅtailning, uilt"iilt rur tidigare omställningar i branschen' Enrad AB är i nuläget ledande med

vätskekylda aggregato.L hu, för avsikt uli uit"t attu detta drsprång g"norrifottsatt utveckling av aggregatserierna' Det bör

också nämnas att Beijer Ref AB, som är o"n rtorrta Buropeiskä groi.irtrn av kylmateriel' beslutade under år 2018 att lorlägga

sin utveckling av kylaggregat med propan tiil s;;G, uiitet yttätigare örstärker bilden av hur marknaden kommer utvecklas'

Målbilden lor 2019 är att genom effektivare proJutitiån samt utveciling av aggregatkonstruktionen generera stärkta

bruttomarginaler.

Väsenttiga risker och osäkerhetsfaktorer
Den marknad som skapar efterfrågan på Enrads produkter d11vs ay politiska beslut for att utveckla ett hållbart samhälle genom

att fasa ut köldmedier som är skadliga ör miljö,'JHFC-köldmediil. P., finns miljövänliga köldmedier (ammoniak, koldioxid

ochpropan)Sknaturlig;kåia'"åiJ'*o,nuttå,nuti,,menhu,fl,sikaliskaegenskaperatthan-tera.FörEnradsdelärpropan
brandfarligt och aggregatkonstruktionen måste anpassas for 

-detta. 
De storä kemibolagen (Honeywell och chemours' tidigare

Dupont)) som säljer un'C-totamedier gör allt vad man kan for att motverka en utveckling mot naturliga köldmedier då

HFC-köldmedier är deras affiirside 0ch levebröJ.'rrrr"a Paris- och Kigaliavtalen på plats,och en utfasningsplan av HFC-

köldmedier antagen av EU finns idag inga iraiuti"r* pa att någrap-olitiska besluf ska lorändra den marknad som skapar

efterfrågan på Enrads produkter. oen risk.o- ri.iiiG mnna uppitå år om något av de stora.kemibolagen skulle uppfinna något

nytt revolutionerande diJå"ai" som helt skulre örändra situaiionen. Att något sådant skulle inträffa har mycket låg

sarurolikhet, de g*naamn"r, som fir,ns att tilgå iir u;pil. och-hurde ska f,lundus for att ett köldmedium ska erhållas är kända'

Det som for närvarande sker är att nya ktildmedår ååa tagr" miljöpåverkan (GWP-faktor) lanseras, men de blir dyrare och är

dessutom brandfarliga.
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De risker som finns for Enrad ligger i vår formåga att driva foretaget med effektiv produktion och att de produktersom säljs

håller en bra kvalitö, en risk.ori*a kontrollerbai genom bra bema]ming och gott ledarskap' Det är ett ständigt pågående arbete

att utveckla Enrads produkter for att minimera telåiska problem och därmed örenliga garantikostnader. Enrad kontrollerar inte

själva kvalit6n på produkter som köps in och oväntade kvalitetsbrister i dessa komponenter kan uppstå utom Enrads kontroll'

Styrelsens bedömning är att efterfrågan på Enrals produkter inte^är känslig for en konjunktura'rmattning, Den marknad som

finns och är skapad av utfasningen av HFC-köldmådier är så omfattande ait hög efterfrågan kommer att bestå under lång tid och

inte kommer påverkas av en avmattning i konjunkturen'

Förutsättningar för fortsatt drift
Den planerade expansionen av bolagets verksamhet och den fortsatta produktuwecklingen ställer krav på tillforsel av kapital

Styrelsen utvärderar otitca atternatiifor kapitalanskaffning och planerär att återkomma med vidare besked senast under

kvartal 3.

Som komplement till konventionella finansieringskällor har huvudäg.aren Weland Stål AB ställt ut en garanti på

marknadsmässiga villkor som i form av lan tillgädoser bolagets beriiknade behov under det innevarande räkenskapsåret'

Garantin aktiveras av styrelsen i samråd med garanten avseende tidpunkt och delbelopp'

Styrelsen gör därfor bedömningen att bolaget säkerställt lorutsättningarna for fortsatt drift'

Förändringar i eget kaPital

Belopp vid årets ingång
Disposition enl beslut på årstämma

Fond for utvecklingsutgifter
Retroaktiv tillämPning
Ärets forändring

Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans forfogande står

balanserad vinst
överkursfond
årets forlust

Styrelsen foreslar att
i ny räkning överfores

Aktiekapital
2 60',1

869

Fond för
utveckl.utg.

0

2 394
-l 093

Överkurs-
fond

23 645
-23 645

4 582

Fritt eget
kapital
-13 718
23 645

-2 394
1 093

-7 988

3 476 I 301

8 625 601

4 581 757

4 582 638

-7 87 564

5 219 794

5 t9 794
5 219 794

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterfoljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter'
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RESULTATNITNTNC

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Öwiga rörelseintäkler

Rörelsens kostnader
Råvaror och ftirnödenheter
Övriga externa kostnader

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och irrunateriella

anläggningstillgångar
Nedskrivning av omsättningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella Poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella Poster

Årets resultat

Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

6 3867 366
0 I 00

2

J

7 366

-t 322
0

-6 925
-3 492
-3 491

6 486

-4 360
-2 988
-2 872

-36 I
-460

-r5 230

-7 864

-124

-11 041

-4 555

-1',t24
-124

-7 988

-172

-4 721

-7 988 -4 727
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BALANSN,'iTNTNC

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter for utvecklingsarbeten och liknande

arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån ga r

Varulager m.m.
Råvaror och fornödenhetsr

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

280
83

114

281
I t57

s0

Not

l0

2018-12-31

9 515
5

2011-t2-31

8 501

9 5r5 8 501

6
7
8

477

9 992

2 375

2 865
0

47
259

I 528

l0 029

1 684
1 684

787
t2

172
196

3 l7l I 167

3 2ll

6 062

l6 091

0
0

5 546

15 s38

ry
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BALANSN,,iXNTNC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond for utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kaPital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkäkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

l0 304
304

r 585
6

682
813

9

2018-12-31

3 476
I 301
4 77',7

4 582
8 626

-7 988
5 220

9 997

I 847
I 847

2017-12-31

2 607
0

2 607

23 645
-8 991
-4 727
9 927

t2 534

2228
2 228

0
135
656

0
lt3
425

| 329

l6 091

3 694

15 538
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KASSAFLÖUNSANALYS

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar ftir poster som inte ingår i kassaflödet

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

Minskning(+)/ökningO av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv avlalanserade utgifter for utvecklingsarbeten och

liknande arbeten

Förvärv av byggnader på annans fastighet

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar

Förviirv av inventarier, verktyg och installationer

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Å,rets nyemission
Emissionskostnader
Ändring kortfristiga finansiella skulder

Amortering långfristiga lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not
2018,01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-7 864
| 322
-124

18

-4 555
361

-172
0

-6 648

-691
-2 0'78

63
929
958

-4 366

-676
-305
560

-654
278

-'7 467

-1 198
-16

0
-71

-5 163

5

6

7
8

-781
0

-801
0

-1285

5 909
-460
473

-381

-t 582

rt 220
-847

-87

-524

5 541 I 762

3 017
194

-3 2rl
3 2ll

0 3 2ll
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NOTER

Notl RedovisningsPrinciPer

Ä,rsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Ärsredovisning och

koncernredovisning K3'

Till gångar avs rittningar och skul der
Tillgångar, avsättninfar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan'

Intc)ktsredovisning
Det inflöde av ekänomiska ftj,rdelar som foretaget erhållit eller kommer att erhålla for egen räkning redovisas som

intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av Jet som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag for rabatter'

Varuforsäljning
Försäljning uÅuro, redovisas när foretaget till köparen har överftirt de väsentliga risker och formåner som är

forknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.

Intäkter från fiirsäljning av varor som inte har några betydande serviceforpliktelser redovisas vid levereras'

Mat er iell a anl dggn ings til I gångar

Materiella anläfg"ning"stilgänår redovisas till anskaffningsvärde med avdrag ftir ackumulerade avskrivningar och

eventuella n"or"6ivnäguJI uirkuffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänforliga till

forvärvet.

Avskrivning sker lidärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den ftirväntade...

forbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska nraåtar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen'

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år
20
l0

5

I mm at er i el I a anl dggni n gs t il I gångar

Utgifter ftir forskning och utveckling
Utgifter ör utveckling redovisas 

"rrligt 
nFN, rekommendationer R.1. Rekommendationen innebär att en immateriell

tiffiarrg redovisas .nOä.i nat tillgångJn är identifierbar, kontroll innehas över tillgången och att den ftirväntas ge

framtida ekonomiska nordelar. tri"a-r,tgit"t for uweckling avses utgifter där forskningsresultat eller annan kunskap

;iiiil;", föt att åstadkomma nya elleiörbättrade produkter eller processer' I balansräkningen är

utvecklingskostnadema up itui"utill anskaffninlruardr, I anskaffrringsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i

utvecklingsarbetet.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrirmingen redovisas som kostnad i

resultaträkningen.

Balanserade utgifter ör utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Patent

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften kostnadsfors linjärt över leasingperioden'

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoforsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk

beaktais. ensdffningsvärdet beräknas enligt forst in- forst ut- principen.

är
5

5

Antal
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NOTER

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av

tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats'

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen'

Uppskjuten skatt är inkomstskatt ör skattepiiictigt res=ultat avseende framtida räkenskapsår till foljd av tidigare

transaktioner eller händelser'

Er s cittningar t ill qnst dl I dq

Ersättning till anställda efter avslutad anställning'
planer for ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat öretag, normaltett forsäkringsfloretag, och det finns

inte längre någon forpliktelse till den anställde nir avgiften är betald. Stoileken på den anställdes ersättningar efter

avslutad a"stäii;i;;;rberoende av de avgifter som här betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger'

Ev e nt u a lfo r P I i kt e I s e r
En eventualforpliktelse redovisas inom linjen när det finns: 

-

En möjlig ntrrpiittetse som härrör till öljd av rnträlfad9 h{delser och vars forekomst endast

kommer att bekräftas av en eller flera osikra framtida händelser, som inte helt ligger inom

ftiretagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

En befintlig m.pfifc"fr" till foljd av intråffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Personal

Medeluntal ansttillda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget

betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid'

Medelantal anställda har varit
varav män

Not 3 Nedskrivning av omsättningstillgångar

Nedskirming av WS-lager

NedskrivningenärkoppladtillawecklingavWS-verksamheten.

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

Owiga räntekostnader
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NOTER

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och

liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Anskafiningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrirmingar
Utgående ackumulerade avskrirmingar
Utgående redovisat värde

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde
Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrirmingar
Å,rets avskrirmingar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrirmingar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffrringsvärden

Ingående avskrivningar
Å.rets avskrirrningar
Utgående ackumulerade avskrirmingar
Utgående redovisat värde

Not 9 Långfristiga skulder

Amortering inom 2 till 5 år

Amortering efter 5 år
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Enrad AB
Org.nr. 556747-1395

NOTER

Not l0 Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 11 Ställda säkerheter

Företagsinteckningar
P antsatta kundfordringar
Summa ställda säkerheter

Not l2 Eventualförpliktelser

Garantier

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Borås / -/7

Jakob Peter Tunstad

Styrelseordftirande

2018-12-31

l 000

2018-12-3t

2017-12-3t

I 000

2017-12-31

3 300
o

3 300
556

3 856

2018-12-31

50

3 300

2017-12-31

50

50 50

7@za^t-
Ulf Herder
Styrelseledamot

Frejs Revisorer

Auktoriserad revisor

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 
tL/q - L 7
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Enrad AB
Org.nr 556747-L395

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Enrad AB för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Enrad ABs finansiella ställning per den 2Ot8-I2-31, och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternationalstandards on Auditing (lSA) och god revisionssed isverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns onsvqr. Vi är oberoende i

förhållande till Enrad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttala nden.

övrigd upplysningor
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 20LB-04-19 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Sty re I s e n s o ch ve rkstä I I a n d e d i re ktö re n s a n svd r
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

C
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-:'Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen,

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom;

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar,

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten, Om vidrar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna iårsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksam heten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Enrad AB, Org.nr 556747-1395
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalonden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Enrad AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns qnsvlr, Vi är oberoende iförhållande till Enrad AB enligt god revisorssed isverige
och har iövrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkstöllonde direktörens onsvqr
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns (rnsvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgard eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
a ktiebolagslagen.

Enrad AB, Org.nr 556747-1395
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

som en del av en revision enligt god revisionssed i sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsieg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 12 april 2019

Frejs Revisorer AB

MikaelGlimstedt
Auktoriserad revisor
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