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VD KOMMENTAR  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT avseende perioden 070101-070630 

Rörelseintäkten under årets sex första månader uppgick till 13 119 243 SEK (17 818 219 SEK motsvarande period 
år 2006). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en förlust om - 3 607 343:- SEK varav -1 043 000 
SEK är en engångskostnad gällande kostnader för emission och listning på AktieTorget (en förlust om -114 600 
SEK motsvarande period 2006). 

VERKSAMHETEN 

Årets första 6 månader har varit givande på många sätt i Enjoy Group AB och en mängd positiva saker har hänt som 
kommer att visa sig i framtida redovisningar i koncernen. Gensvaret från marknaden och de stora globala aktörerna för 
våra produkter är otroligt stort i många avseenden betydligt större än vad vi kunnat förvänta oss. Vi har skickat 
provleveranser till många länder och kunder, som kommer att resultera i order i framtiden men som i detta resultat i stället 
blir en kostnad.  

Resultatet per den 30 juni är negativt och tillsammans med investeringar i utveckling och marknad har det medfört att 
koncernen har en likviditetsknapphet. Det är en situation som styrelsen inte känner sig tillfredställd med. Därför har vi 
kontaktat Handelsbanken och Norrlandsfonden för ytterligare krediter. Båda parter har sagt att man kommer att behandla 
en eventuell ny kreditansökan ytterst välvilligt. De ursprungliga ägarna tror starkt på affärsidén och kommer att tillföra 
bolaget 1 miljon kronor i form av lån utan särskilda säkerheter.  

Kostnaderna för emissionen på 15 miljoner kronor och listningen på AktieTorget belastar halvårsresultatet med ca 1 
miljon kronor. Därtill tillkommer förstås egen nedlagd tid.   

Samarbetet med Klimasan har utvecklats mycket positivt och nedan finns upptecknade de avtal som nu är påskrivna av 
båda parter. Avtalen är mycket positiva för Enjoy och lägger grunden för att företagets produkter kommer att säljas i stora 
delar av världen i framtiden.  

• Distributorship Agreement - Klimasan säljer Enjoys Produkter under eget varunamn exklusivt i Turkiet, Cypern 
(Turkiska delen), Ryssland, Kazakstan, Serbien, Vitryssland och Rumänien. 

• Distributorship Agreement - Enjoy säljer Klimasans produkter under eget varumärke exklusivt i Norden och 
Baltikum. 

• I övriga länder i världen förutom USA säljer både Enjoy och Klimasan företagens hela produktrange under de 
egna varumärkena. 

• Product Development Agreement – avtalet som reglerar samarbetet inom produktutveckling och de ekonomiska 
betingelserna och samarbetsformerna regleras. 

I avtalen ingår att Klimasan säljer Enjoys produkter och ger en kommission per försåld produkt till Enjoy. 

Under första halvåret 2007 så har RotoShelf - inredningarna för kylskåp - inte sålts i de antal som fanns budgeterade. Det 
beror inte på att intresset är litet från våra kunder utan skälet är att anpassningarna av Klimasans kylskåp för RotoShelf 
var större och tog längre tid att utföra än de ursprungliga tiderna Klimasan presenterade i januari 2007. Både Klimasan 
och Enjoy har tagit lärdom av detta. Enjoy/Klimasan har nu tre färdiga kylskåpsmodeller med RotoShelf och har nu, 5 
månader försenade, startat lanseringen av dessa i stora delar av världen. 

2007 kommer inte att ge några jättevolymer/intäkter när det gäller kylskåp med RotoShelf, utan i år är det utplacering och 
marknadsföring av denna produktgrupp som sker. Intresset från kunderna för dessa produkter är dock synnerligen stort 
och de intäkter företaget missat i år kommer att kunna återhämtas under 2008. 

Under föregående vecka reviderades budgeten för 2007 och den visar att företaget under andra halvan av 2007 kommer 
att få ett resultat som är väsentligt mycket bättre än första halvan. I den reviderade budgeten för 2007 finns inga intäkter 
medtagna avseende SwingOut -, eller RotoShelfvagnar för kylskåp. Med de marknadsinvesteringarna både Enjoy och 
Klimasan gjort/gör finns dock förutsättningar för order avseende dessa produkter redan under hösten och vintern 2007. 

För 2008 så har utarbetats en detaljerad budget, som visar en vinst på ca 10 % av en årsomsättning som är avsevärt 
större än 2007. 

När det gäller våra egentillverkade kylskåp så har försäljningen under perioden varit relativt liten. Det orsakas av att 
företaget fram till nu varit organisatoriskt litet och när jag som VD var ute och marknadsförde företaget inför nyemissionen 
på AktieTorget så blev försäljningsaktiviteterna väsentligt reducerade. 
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Sedan den 1 maj 2007 så är Thor Öivind Johansen anställd i koncernen som marknadsdirektör. De insatser han gjort/gör 
har redan visat sig i förfrågningar från många stora och små kunder. 

I juni var vi på Pepsi-Cola konferens i Australien med våra produkter och intresset för dessa och framför allt RotoShelf var 
mycket stort, viket lett till konkreta förfrågningar för leveranser under 2008. 

Vi har sålt produkter som skall levereras under hösten i många länder i världen. För att visa på potentialen så vill jag 
nämna en order som vi överraskande fått ifrån Kazakstan på 50 st av vår kylmodell Enjoy 400 Janus. Ordern är inte stor 
men den visar att möjligheterna med att kunna sälja våra produkter finns i hela världen. 

I början av augusti fick Enjoy inbjudan av Pepsi-Cola att lämna offert på våra produkter. Att erbjudas detta är 
anmärkningsvärt och för vår del så är det ett erkännande att vi är en av de globala aktörerna. Nedan återges ett citat på 
en del av förfrågan från Pepsi-Cola: 

“You have been selected to participate in the PepsiCo European Procurement Program for Visicoolers for 2008. Your 
company has been a valued supplier to PepsiCo over the years and we are proud to invite you to participate in this 
process.  Since you have participated in the past you are familiar with the program” 

När det gäller Coca-Cola så är vi inte en godkänd leverantör till dem ännu. Via Klimasan har vi dock inbjudits att lämna 
priser för 2008 till Coca-Cola och som ett led i detta skickade vi i början av augusti de två första Enjoy kylskåpen till Coca-
Cola i Tyskland för utvärdering. 

Produktutvecklingen tillsammans med Klimasan rullar på och den av Enjoy utvecklade stora öppna kylen ColdFront 1100 
med RotoShelf är klar och produktionsplaneras just nu. Både Enjoy och Klimasan har många förfrågningar från kunder i 
stora delar av världen på denna kyl. Detta kommer att visa sig i resultat i framtiden. 

Torra hyllor är lika aktuellt som tidigare, men på grund av vår relativt lilla organisation så har vi under våren och 
sommaren inte haft några möjligheter att lägga någon tid på produkten, men det kommer vi att göra under hösten. Vår tro 
på denna produkt är mycket stor och det enda som hindrat oss i detta fall är bristen tid.  

Vi kommer under hösten att vara på två internationella mässor i Tyskland tillsammans med Klimasan, något som vi med 
glädje ser fram emot. 

Den 24 och 25 september kommer vi i Malmö att ha vår första konferens för våra återförsäljare och då kommer det 
deltagare från 11 länder och tillsammans med dessa lägger vi då grunden för försäljningen 2008. 

Sedan den 1 augusti så har vi anställt en ny ekonomichef: Annika Dottemar och en ny inköpschef: Hans Hanses och med 
båda dessa nya medarbetare samt med Thor Öivind Johansen i bolaget, så frigör vi resurser för framförallt mig som VD 
så att jag nu får mer tid att koncentrera mig på det jag är bäst på och det är att sälja och driva företaget framåt. 

I slutet på brevet vill jag kosta på mig att vara lite personlig och sammanfatta allt jag försökt få fram i detta VD brev. Då vill 
jag säga att min tro på företaget och våra produkter är oerhört stort och MINA AKTIER ÄR INTE TILL SALU. 

 

Denna rapport inklusive följande redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 

 

Bräcke den 19 augusti 

 

 

Håkan Sjölander  

Verkställande direktör 

 

Nästa rapport publiceras den 26/10 2007 
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i SEK 2007-01-01- Förändring 2006-01-01- 2006-01-01-

2007-06-30 2006-06-30 200612-31

Nettoomsättning 13 119 243 17 818 219 30 105 216
13 119 243 -26% 17 818 219 30 105 216

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -8 983 242 -20% -11 164 660 -17 214 043
Övriga externa kostnader -1 983 911 -17% -2 382 929 -5 079 596
Personalkostnader -2 703 113 -18% -3 302 464 -6 202 712
Av-och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar. -1 105 135 68% -656 818 -1 307 165
Rörelseresultat -1 656 158 -632% 311 348 301 700

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 648 12% 6 845 50 307
Direkta kostnader för emission AktieTorget -1 034 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -719 541 61% -447 968 -1 069 019

Resultat efter finansiella poster -3 402 051 2521% -129 775 -717 012

Extraordinära intäkter 15 799
Extraordinära kostnader -624
Resultat före skatt -3 402 051 2869% -114 600 -717 012
Skatt på årets resultat 160 917
Minoritetens andel i årets resultat -205 292 -126 741
Årets resultat -3 607 343 3048% -114 600 -682 836
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN
Belopp i SEK 2007-06-30 Förändring 2006-12-31

%
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 567 784 6 608 470

8 567 784 30% 6 608 470

Materialla anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 987 646 1 761 888

1 987 646 13% 1 761 888
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 92 000 5% 87 560
Uppskjuten skattefordran 377 930 -7% 405 104

469 930 -5% 492 664

Summa anläggningstillgångar 11 025 360 24% 8 863 022

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 13 974 262 12 895 948

13 974 262 8% 12 895 948

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 187 527 110% 4 384 528
Skattefordringar 128 784
Övriga fordringar 2 068 814 106% 1 006 357
Förutbetalda kosnader och upplupna intäkter 481 172 4% 464 030

11 866 297 103% 5 854 915

Kassa och bank 6 154 746 616% 859 103

Summa omsättningstillgångar 31 995 305 63% 19 609 966

SUMMA TILLGÅNGAR 43 020 665 51% 28 472 988

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 795 570 544% 123 460
Bundna reserver övriga 655 890 0% 655 890

1 451 460 86% 779 350
Fritt eget kapial

Fria reserver övriga 16 890 055 452% 3 060 625
Årets resultat -3 607 343 429% -682 036

13 282 712 458% 2 378 589

Summa eget kapital 14 734 172 367% 3 157 939

Minoritetsintressen 391 306 121% 177 036

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 4 971 646 0
Övriga skulder till kreditinstitut 10 377 993 11% 9 390 650
Skulder till koncernföretag 1 020 912 0
Övriga långfristiga skulder 3 141 229 96% 1 606 345

19 511 780 77% 10 996 995

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 3 005 888
Leverantörsskulder 6 474 645 -30% 9 207 981
Skatteskulder 102 201 -73% 378 518
Övriga kortfristiga skulder 670 024 -30% 954 579
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 136 537 91% 594 052

8 383 407 -41% 14 141 018

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 020 665 51% 28 472 988
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Nyckeltal i koncernen 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
6 månader 6 månader 12 månader

Omsättning 13 119 243 17 818 219 30 105 216
Rörelseresultat -1 656 158 311 348 301 700
Resultat före skatt -3 607 343 -114 600 -717 012
Rörelsemarginal % -12,62 1,75 1,00
Antal utestående aktier vid periodens slut 7 955 700 12 346 12 346
Resultat per aktie -0,45
Soliditet % 34,25 19,27 11,09


