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Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 

   2011(2010)  

Intäkter24 987 039(36 430 010)   

Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912)   

Resultat per aktie (SEK) -0,11(-0,18)  

Moderbolagets eget kapital 25 071 651*(27 434 836)             

Koncernens eget kapital -600 038 (3 176 945)  

  

*Utställda konvertibler på 7,5mkr är ej inräknad i det egna kapitalet. 

Loxysoft AB + Inesco Holding AB kommer under mars månad 2012 konvertera utställda konvertibler till aktier vilket 

ökar det egna kapitalet i koncernen med 4 750 695 

 

Soliditet i koncernen efter ovanstående konvertering 18,2%. 

 Antal aktier 31/12 2010: 37 191 388 

 Antal aktier 31/12 2011: 37 191 388 

Definitioner 

Enjoy/bolaget: Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924.  

Resultat per aktie: Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång. 

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport Q1: 2012-05-30  

Delårsrapport Q2: 2012-08-31 

Delårsrapport Q3: 2012-11-30 

Bokslutskommuniké 2012: 2013-02-28 

Räkenskapsåret 2011 

Omsättningen 2011 landade på 24 987 039 sek vilket jämfört med 2010 är en omsättningsminskning som inte 

oroar. Omsättningen 2011 kan till stora delar härledas till försäljning av läskedryckskylskåp, som informerats om i 

tidigare PM har Enjoy avslutat all tillverkning av egenutvecklade kylskåp i Sverige och flyttat den till Klimasan i 

Turkiet. Enjoys intäkter för en såld kyl av dessa modeller blir nu endast den avtalade kommissionen i stället för 

omsättningen på hela kylen. Verkligheten är att omsättningen avser till 95 % försäljning av läskedryckskylskåp och 

det är en omsättning där bolagets styrelse inte ser som de stora framtida intäkterna i bolaget. 

Resultatet 2011 påverkas i stor grad kostnader för patentstriden bolaget haft med Frigoglass där en förlikning och 

ett engångsbelopp erhölls under året men som bara betalade en del av de kostnader bolaget hade i den tvisten 

2011. Patentstriden är över och samarbetsavtal finns nu med Frigoglass och styrelsen är övertygad om att de 

förluster vi tagit under 2010-2011 kommer att återbetala sig mångfalt. 
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Egna kapitalet 

Eget kapital Enjoy Group AB (moderbolag)/Eget kapital koncernen: 

Enjoy Group AB: 25 071 651    

Enjoy Sales AB: 120 000 (grundaktiekapitalet 100 000 + reservfond 20 000) 

Koncernen: -600 000 

Anledningen till att koncernen inte har samma egna kapital som moderbolaget är att vid konsolideringen eliminerar 

man alla mellanhavanden i koncernen så att siffrorna i slutredovisningen redovisas som om det var ett bolag. 

Det gör att de aktieägartillskott som Enjoy Group har gjort till Enjoy Sales under åren finns som tillgångar i Enjoy 

Group och eget kapital i Enjoy Sales. Vid konsolideringen så elimineras dessa poster mot varandra vilket då gör att 

det egna kapitalet i koncernen minskar. 

Styrelsen konstaterar att bolagets egna kapital är tillfredsställande 25 071 651 men att koncernens egna kapital är 

lågt och kan väcka frågor/farhågor vilket styrelsen upplever olustigt. Under 2011 har bolaget ställt ut konvertibeler 

till ett totalt värde av 7 500 000 kr, (se under rubriken väsentliga händelser under året 30/6 2011) För att stärka det 

egna kapitalet samt öka soliditeten i koncernen har Enjoys huvudägare Loxysoft AB samt Inesco Holding AB beslutat 

att inlösa sina konvertibler under mars 2012. 

Företag Konvertibler Kurs Summa  

Loxysoft: 1 350 819 3 kr 4 052 457 kr 

Inesco Holding AB: 232 746 3 kr 698 238 kr 

Efter inlösen av ovanstående konvertibler till aktier kommer aktiekapitalet att öka med 158 356,50  kr och 

överkursen med 4 592 338,50 kr. Total ökning av egna kapitalet 4 750 695  kr. 

Ovanstående ger då en soliditet i koncernen på 18,2%. 

Övriga ägare av konvertibler har i dagsläget inte fått frågan om man vill lösa in konvertiblerna men den frågan 

kommer att ställas till samtliga konvertibel ägare under våren. 

Viktiga händelser under 2011. 

Följande viktiga händelser har rapporteras under året via pressmeddelanden 

25/2  Spendrups tecknar avtal med Enjoy om leveranser för kylskåp 2012 och 2013: Nytt inköpsavtal med 

Enjoy Group AB (publ). Sveriges största öl/läsk bryggeri har efter flera förhandlingsrundor under de 

senaste månaderna bekräftat att man valt Enjoy Group AB som sin leverantör av kylskåp med 

varumärkesdekor 2011 och 2012 med ett optionsår gällande 2013. Leveranserna sker fortlöpande 

under året där varje år har ett ordervärde om ca 15-20 miljoner. 

2/3 2011 Ny hemsida lanseras: Hemsidan är bolagets vapen och förändras ständigt, i dagarna har bolaget 

lanserat filmer som åskådliggör bolagets ”smarta hyllor” på ett överskådligt sätt. 
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4/3 2011 Information angående EuroShop mässan i Düsseldorf 

Bland alla ”giganter” med jättemontrar ställde Enjoy Group ut med våra patenterade produkter i en 

monter på 36 kvm. I montern jobbade 4 personer och bolaget hade investerat ca 80 000 kronor i 

monteruppbyggnad och fraktkostnader för de produkter som ställdes ut, tillkommande är sedan 

resor, mat och logi, total beräknar bolaget att mässan kostnaden ca 120 000 kronor. 

Bland dessa 2500 företag utser mässan varje gång den mest innovativa produkten, tyvärr vann inte 

Enjoy Group AB men vi var ett av de nominerade företag vilket måste anses vara en otrolig 

framgång. 

I Enjoys monter var det ständigt besökare och inte vilka besökare som helst utan många av våra 

besökare var beslutsfattare från de stora butikskedjorna i Europa – USA - Australien – Kanada o.s.v. 

De företag som visade det absolut största intresset var företag från USA där ett flertal av dem sade 

att de produkter vi visade var de mest innovativa de någonsin sett inom butikssegmentet. 

Ett av dessa gigantiska företag hade 35 000 anställda och vice VD i företaget tillbringade ca 1 timme 

med undertecknad i montern och han avslutade med att fråga hur snabbt han kunde få prover över 

till USA vilket vi återkommit med. 

Från Enjoys hemmamarknad Sverige var de flesta beslutsfattarna från butikssegmentet i vår 

monter och informerade oss att man vill skapa samarbete. 

16/3 2011 Loxysoft köper 144 000 B aktier: Enjoys huvudägare köper ytterligare aktier. 

24/3 2011 Positiva signaler gällande patentansökan CaruShelf: AWA Patent har nu erhållit en utökad 

europeisk sökrapport, ESR, från Europapatentverket för CARUSHELF-ansökan. Sökrapporten ser 

väldigt bra ut då inga hinder mot patentering hittats.  

VD Kommentar: Att få tillbaka en sökrapport från Europapatentverket där man inte funnit några 

hinder mot patentansökan är otroligt bra och det visar att vår uppfinning är unik och att något 

liknande inte finns på världsmarknaden. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen CaruShelf 

har alla förutsättningar som finns att bli en världsprodukt. 

24/3 2011 Information om uppskjuten huvudförhandling i patentstrid med Frigoglass: denna information var 

början till den förlikning som skedde den 12/10 2011 

19/5 2011 Enjoy Group AB (publ) har den 19 maj 2011 tecknar licensavtal med Metaform Co Ltd/ Thailand: 

Tyvärr var Metaform ett av de företag i Thailand som drabbats av översvämningskatastrof varvid 

hela fabriken har spolats bort. Metaform räknar med att man kommer att vara borta från 

marknaden tills hösten 2012.  

30/5 2011 Emission av konvertibler 

På bolagsstämman för 2010 den 14/6 2011 beslutades om emission av konvertibler där följande 

skäl förelåg: Styrelsen konstaterade att bolaget hade ett behov av nytt rörelsekapital för att stärka 

koncernens finansiella struktur. Ett antal aktieägare fick förfrågan om att låna ut sammanlagt 7 500 

000 kr till bolaget i april 2011. Långivarna uttryckte då önskemål om att inom en treårsperiod 

kunna kvitta sina fodringar mot aktier i bolaget. 
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Bolagsstämman beslutade en emission av högst 2 500 000 konvertibler, på följande villkor. 

Emissionen medför en långfristig förstärkning av bolagets finansiella ställning genom att 

nedanstående efterställda treåriga lån tas upp. Dessutom uppnås – vid konvertering – en stärkt 

soliditet. 

Loxysoft AB ska ha rätt att teckna högst 1 350 819 konvertibler. 

Inesco Holding AB ska ha rätt att teckna högst 232 746 konvertibler 

Investa Företagskapital AB ska ha rätt att teckna högst 380 037 konvertibler 

Rickard Bagge ska ha rätt att teckna högst 141 173 konvertibler 

Jan Rask ska ha rätt att teckna högst 317 839 konvertibler. 

Dispersion AB ska ha rätt att teckna högst 9 386 konvertibler 

Martin Lund ska ha rätt att teckna högst 34 000 konvertibler 

Kaj Lund ska ha rätt att teckna högst 34 000 konvertibler 

Emissionskurs 

För konvertibel skall betalas belopp motsvarande konvertibelns nominella belopp, d.v.s. 3 kr/st. 

Teckningskursen motsvarar den kurs som bolagets aktier hade vid tidpunkten för upptagande av 

lånen. 

Vid överteckning ska emitterade konvertibler fördelas av styrelsen i förhållande till den 

företrädesrätt som anges ovan. 

Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 250 000 kr. 

Teckningstid 

Konvertiblerna skall tecknas på separata teckningssedlar senast den 30 juni 2011. 

Betalning 

Samtliga ovanstående genomförde affären och pengarna betaldes in till Enjoy Group senast den 

30/6 2011. 

22/8 2011 Alla exklusiva avtal med Klimasan avslutas och nya icke exklusiva avtal med Klimasan tecknas 

Genom åren har Enjoy tecknat ett flertal avtal med Klimasan som bolagsledningen bedömde som 

bra när de tecknades men som i verkligheten hindrat Enjoys utveckling. Dessa har nu 

omförhandlats. Enjoys styrelseordförande samt bolagets VD besökte Klimasan i mars och 

informerade om att bolaget vill omförhandla samtliga avtal, något som till 100 % accepterades av 

Klimasan. Enjoys målsättning var att de nya avtalen skulle vara påskrivna i slutet av april men som 

framgick i det pressmeddelande som publicerades 22/8 så skedde påskriften inte förrän den 8 

augusti. Eftersom avtalen inte avslutades när det var tänkt hindrades Enjoy från att teckna avtal 

med andra intressenter vilket varit otroligt frustrerande. Dock är avtalen nu påskrivna till Enjoys 

belåtenhet och nu finns inte längre några hinder för framtida avtal med andra kunder. 
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25/8 2011 Ny marknadschef: den 25 augusti började bolagets nya marknadschef Jens Nisu vars huvuduppgift 

kommer att vara att etablera Enjoys egenutvecklade patenterade produkter RotoShelf – CaruShelf 

och SwingOut Ambient på världsmarknaden. 

Jens 34 år och utbildad civilekonom med marknadsföring som specialkunskap, Jens kommer 

närmast från Pirelli Tyre Nordic där han varit ansvarig för Pirellis aktiviteter på den svenska 

marknaden. Innan dessa jobbade Jens som marknadschef i Norden för en Asiatisk datortillverkare. 

Jens kunskap är stor och styrelsen och bolagsledningen i Enjoy ser med glädje och tillförsikt fram 

emot att få jobba tillsammans med Jens. 

12/10 2011  Enjoy Group AB (Publ) har förlikats med Frigoglass Nordic A/S i pågående patentprocess. 

Förhandlingar avseende licensavtal med Frigoglass SAIC, Aten gällande produktsamarbete har 

inletts och beräknas vara slutförhandlade inom kort. 

Enjoy Group AB och Frigoglass A/S och dess samarbetspartner Ebeco A/S har per den 2011-09-13 

förlikats i den patentstrid som funnits mellan företagen, parterna har beslutat att avtalen i 

förlikningen inte skall redovisas. Anledningen till den någon sena publiceringen är tidsåtgången för 

påskrifter av berörda i flera olika länder. 

Avtalet innebär att de uppskjutna förhandlingarna i Stockholms tingsrätt därmed avslutas. 

Frigoglass SAIC, Aten och Enjoy Group AB har inlett förhandlingar avseende ett icke exklusivt 

licensavtal som beräknas vara avslutade inom kort. Målsättningen med avtalet är att bolaget får 

tillgång till Enjoys patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf i form av köp från Enjoy eller 

tillverkning i egen regi för lansering i hela världen. 

Ebeco har i det påskrivna förlikningsavtalet förbehållit sig rätten att fortsätta tillverka och 

Frigoglass att marknadsföra och sälja den utvecklade produkten TurnLoader vilket accepteras av 

Enjoy, dock skall för varje försåld produkt en överenskommen kommission (som enligt avtalet ej får 

publiceras) utbetalas till Enjoy. 

15/11 2011 Positiva tongångar på mässan i Nürnberg: Under den internationella bryggerimässan Brau Beviale i 

Nürnberg den 9-11 november 2011 fick Enjoy Group AB många positiva reaktioner och 

kommentarer gällande befintliga produkter och den nya, kompletterande hyllösningen. Under den 

internationella bryggerimässan Brau Beviale i Nürnberg den 9-11 november 2011 lanserade Enjoy 

Group AB en rykande färsk produktnyhet - RotoTrack. Den nya produken bygger vidare på Enjoy 

Groups First in-First Out lösningar för kommersiella kylskåp samt MultiDeck-kylar och kompletterar 

den nuvarande produktportföljen med en lösning som är den enda på marknaden som erbjuder en 

Fi-Fo lösning för kylskåp med skjutdörrar. RotoTrack passar även i öppna kylar och kylskåp där inte 

företagets övriga produkter inte går att använda på grund av måttbegränsningar. Denna tillsynes 

enkla men geniala lösning är ett utmärkt komplement till befintliga produkter och öppnar upp nya 

möjligheter och marknader för Enjoy Group. 

9/12 2011 Enjoy Group AB har levererat RotoShelf till Ica To Go’s tredje butik i Stockholm (Kista) som öppnade 

den 7:e december 2011. Ica har i dagarna öppnat sin tredje Stockholmsbutik i To Go-konceptet, 

denna gång i Kista norr om Stockholm. I samtliga butiker har Enjoys RotoShelf-lösning installerats. 

Ica meddelar i ett pressmeddelande att de utökar konceptet med ytterligare butiker under nästa år 

och det finns planer på att öppna 100 st To Go-butiker om pilotprojektet slår väl ut. Enjoy Group 
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har stora förhoppningar om att finnas med i diskussionerna som partner till Ica vid utbyggningen av 

i konceptet i större skala. 

15/12 2011 Licensavtal med Frigoglass: Under ett möte på Frigoglass huvudkontor i Aten den 15:e december, 

avslutades förhandlingarna mellan de båda bolagen och Enjoy Group AB och Frigoglass SAIC skrev 

gemensamt under ett icke-exklusivt licensavtal. Frigoglass (inklusive dotterbolag och filialer) 

kommer, från och med nu, att sälja och marknadsföra Enjoys hyllösningar på global basis och 

parterna kommer att samarbeta i utvecklingen och marknadsföringen av Enjoys patenterade 

lösningar för installation i ett flertal olika kylmodeller från Frigoglass. 

VD Kommentar: Vi på Enjoy är mycket glada att vi lyckats nå detta avtal med Frigoglass som är 

världens största tillverkare av kommersiella kylskåp. Vi ser detta samarbete som ett av de största 

genombrotten för Enjoy Group AB sedan starten av företaget för sex år sedan och vi ser fram emot 

ett givande samarbete med Frigoglass under de kommande åren. 

19/12 2011 Samarbete med Internationell tillverkare av störa öppna kylskåp = MultiDeck: Med start våren 2011 

har Enjoy Group AB utvecklat/anpassat Enjoys patenterade hyllsystem RotoShelf och CaruShelf till 

sju olika kylmodeller för en av Europas/Nordens ledande tillverkare av öppna kylskåp för butik. 

 Företaget i fråga är Norpe som kommer från Finland. 

Väsentliga händelser efter 31/12 2011 

3/1 2012 Enjoys patenterade hyllor på Gardemoens flygplats: Genom samarbetet med en av Europas 

ledande tillverkare av öppna kylskåp (Norpe) för butik finns nu Enjoys patenterade lösning 

CaruShelf ute på fullskaligt test på Gardemoens flygplats utanför Oslo. Enjoys patenterade First in – 

First Out lösning CaruShelf finns sedan ett par dagar installerad i butikskedjan Narvesens butik i 

ankomsthallen på Oslos internationella flygplats Gardemoen. 

 Tack vare butikens placering i AAA-lägen på Gardemoen har Narvesen mycket stor 

genomströmning av kunder och till denna typ av butiker passar CaruShelf ypperligt tack vare 

flexibiliteten som uppnås då det är möjligt att fylla på individuella hyllor genom att rotera dem. 

Personalen ser mycket positivt på denna lösning eftersom det underlättar deras arbete och sparar 

mycket tid jämfört med påfyllning av standard hyllösningar samtidigt som kunderna kan erbjudas 

produkter som alltid är kylda. Med Enjoys CaruShelf kan butiksinnehavaren variera inredningen i 

kylen så att det passar de behov man har och fritt välja antal standardhyllor att ersätta. 

Anläggningen hos Narvesen på Gardemoen skall ses som ett skarpt marknadstest av CaruShelf i 

denna specifika kylmodell som är en nyhet från tillverkaren. Om detta pilotprojekt faller väl ut 

öppnar sig en potentiellt mycket stor marknad då Narvesen är en del av Reitan gruppen där så väl 

Pressbyrån i Sverige och Seven Eleven ingår. Denna typ av butikskoncept är på stor frammarsch på 

kontinenten då mat och dryck To Go växer kraftigt och för oss på Enjoy Group AB kommer denna 

installation att vara en utmärkt och viktig referens 

9/2 2012 Samarbete med Carrier: Enjoy Group AB har erhållit en order på impulskylskåp Enjoy 600 till ett 

försäljningsvärde av ca 2,5 miljoner av en av världens största tillverkare av öppna kylskåp = Carrier, 

kylskåpen kommer att tillverkas i Turkiet och levereras till kund under mars månad. Kylskåpen 

kommer att placeras i Sverige i Reitan servicehandels kiosker/butiker = (Seven Eleven och 

Pressbyrån) 
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Försäljning av glasdörrskylskåp: Världens största tillverkare av läskedryckskylskåp har informerat 

att man för säsongen 2012 kommer att köpa företagets behov av volymkylskåp av Klimasan från 

Turkiet. Uppgörelsen innehåller kylskåp med och utan RotoShelf, kylskåpen kommer att placeras i 

butiker i Norge och Sverige.  

Sammanfattning av händelser under 2011 samt hittills under 2012: 

När Enjoy gick in i 2011 hade bolaget patentstriden med Frigoglass samt ensamrättsavtalet med Klimasan som ett 

ok runt halsen. Båda dessa saker är nu ur världen och Enjoy är fria att skapa samarbete med alla brukare, tillverkare 

och leverantörer av läskedryckskylskåp, öppna kyldiskar samt butiksinredning. 

Vi har under året levererat patenterade ”smarta hyllor” där följande produkter ingår i olika sättningar: RotoShelf- 

CaruShelf – RotoTrack – SwingOut Ambient till ett flertal olika kunder såsom: 

Klimasan En av världens största tillverkare av glasdörrskylskåp för läsk. Säljer sina produkter i stora delar av 

världen (ej USA) och säger att man till samtliga kunder nu erbjuder dem Enjoys patenterade 

”smarta hyllor” 

Norpe Finskt företag som är en av de ledande tillverkarna av kylmöbler för butik i Norden, för deras 

räkning har vi skräddarsytt våra ”smarta hyllor” till ca 7 olika kylmodeller som man nu lanserar på 

hela marknaden, Norpe säger att man redan i år kommer att sälja stora mängder av Enjoys 

produkter.  

Wica Ingår i Arneg koncernen som är en av de absolut största tillverkarna av stora öppna kylskåp i 

världen, en av deras kunder i Sverige är ICA TO GO som är ytterst nöjda med Enjoys ”smarta hyllor” 

Carrier  (USA ägt) är en av de absolut största tillverkarna av öppna kylmöbler i världen, företagets 

huvudägare är bland de 10 största företagen på Nasdaq börsen. För deras räkning håller vi just nu 

på anpassa våra ”smarta hyllor” till deras kyldiskar för den Nordiska marknaden. Att komma in hos 

Carrier i Norden öppnar dörrar för övriga världen. 

Liebherr  (Tyskland) Under mars kommer Enjoy att anpassa våra ”smarta hyllor” för någon/några av deras 

läskedryckskylskåp. 

Frigoglass Den 23/3 kommer Enjoy att visa samtliga modeller av våra ”smarta hyllor” för Frigoglass säljkår på 

deras fabrik i Rumänien. Frigoglass är en av världens absolut största tillverkare av 

läskedryckskylskåp med världen som marknad. 

HillPHOENIX  USA största tillverkare av kylmöbler för butik.  Skall vara på en jättestor mässa i USA i Maj och 

kommer då att (om allt går enligt planerna) att lansera Enjoys ”smarta hyllor på USA marknaden. 

Coop Under våren kommer Enjoy att installera ett större antal sektioner av bolagets patenterade produkt 

SwingOut Ambient. Coop kommer sedan använda denna butik som visningsbutik för övriga butiker i 

koncernen. 

Övrigt Listan på kunder kan göras längre men för tillfället stoppar vi här. 
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Målsättning 2012 

Enjoys målsättning 2012 är att: 

 Anpassa Enjoys patenterade ”smarta hyllor” till samtliga företag i ovanstående förteckning respektive 

deras produkt range och därefter skapa kontinuerlig försäljning till dem. 

 Ta fram hyllor i plast för de två största volymsäljarna av ”smarta hyllor” och därmed sänka 

tillverkningspriset radikalt vilket skapar ökad försäljning. 

 Etablera kontakt med minst två av de stora butikskedjorna i världen för lansering av SwingOut Ambient 

(Tesco, Wal-Mart, Carrefour) 

 Etablera centrala kontakter med Coca-Cola och Pepsi-Cola. 

Kommentar från VD 

Enjoys målsättning: De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad 

tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt 

Med allt positivt som skrivits ovan och med ovanstående sätt att jobba är Enjoys möjligheter att lyckas på 

marknaden och bli ett internationellt företag med ovanligt god lönsamhet enorma. 

Att utveckla och patentera produkter med målsättning att sälja i hela världen är inte den lättaste uppgiften man 

kan ge sig på. Om jag hade vetat vad jag vet idag om vägen fram till målet så hade jag tänkt en gång till, orkar jag. 

Nu vet jag svaret, jag orkar men utan Loxysoft och deras pengar så hade jag tvingats komma tillbaka till mina 

aktieägare flera gånger och vädjat om nya pengar vilket jag inte gjort, varje gång det saknats pengar så har jag vänt 

mig till Loxysoft och hittills har styrelsen i Loxysoft alltid sagt ja.  

Min uppfattning är att vi har brutit mark, plöjt, sått och nu skall vi skörda men även det kommer att ta tid men utan 

tvekan är Enjoy och de produkter jag haft förmånen att få vara med och utveckal revolution i de branscher vi verkar 

i. 

Kort om Enjoy Group AB (publ) 

Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen 

av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som 

marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld 

produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Företaget har ett 

nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med 

varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på 

Aktietorget. 

Aktien 

Under 2011 handlades Enjoy Group AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 1,71 kronor per aktie (1/3) och högst 

4,00 kronor per aktie (18/4). 

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust 

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. 
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Insynspersoners innehav per 2010-12-31  

  A aktier          B aktier                             Totalt 
Inesco Holding AB 203 940 (203 940)       1 835 460 (1 835 460)          2 039 400 (2 039 400) 

Jour Invest AB 52 785 (52 785) 950 130 (950 130) 1 055 700 (1 055 700)  

John Andersen* 103 185 (103 185)  928 665 (928 665) 1 031 850 (1 031 850) 

Investa Företagskapital AB            3 220 000 (2 222 222) 3 220 000 (2 222 222) 

Loxysoft           1 178 395 (1 178 395)     9 954 385 (6 736 275)    11 132 780 (7 614 670) 

Sjöberg & co          263 920 (263 920)     269 230 (269 230) 

Richard Bagge  1 237 000 (1 237 000)        1 237 000 (1 237 000) 

Jens Nisu  3125 (0) 3125 (0)   

John Andersen har enligt beslut på bolagsstämman för 2010: 2 500 000 Teckningsrätter i bolagets aktie B   

Årsredovisning tillgänglig 

Enjoy Group AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2011 kommer att publiceras på bolagets 

(www.enjoygroup.eu) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av 

årsredovisningen är ännu ej fastställt. Bolagsstämma i Enjoy Group AB (publ) kommer att hållas i 

Stockholm/Sollentuna den 15 maj 2011. Plats och tid kommer att informeras om via ett pressmeddelande. 

Årsredovisning kommer att redovisas senast i samband med att kallelse till bolagsstämma skickas ut.  

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. 

Kontakt 

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ) 

Telefon: 0693-66 13 06 alternativt 0705-944 469 

E-post: hakan.sjolander@enjoygroup.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hakan.sjolander@enjoygroup.eu


11 
 

 

 
 

    

     

     
     
     
     Enjoy Group AB 
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RESULTATRÄKNING  
Enjoy 
Group   Koncernen 

 Belopp i SEK 2011-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2010-01-01 

  2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

 
        

Nettoomsättning   7 845 687            139 190,00          24 987 039       36 430 010,00     

Övriga rörelseintäkter         

 
  7 845 687                139 190          24 987 039            36 430 010     

Rörelsens kostnader         

Varor och frakter - 8 750 006       -    18 064 683     -      29 047 747     

Personalkostnader -     40 800       -      3 259 715     -       3 105 694     

Patentstridskostnader     -      1 200 000     -       1 080 748     

Övriga rörelsekostnader - 1 329 710     -       1 068 266     -      5 161 901     -       5 927 144     

Av-och nedskrivningar av materiella och         

immateriella anläggningstillgångar.     -          36 446     -       2 017 778     

Rörelseresultat - 2 274 829     -          929 076     -      2 735 706     -       4 749 101     

 
        

Resultat från finansiella poster         

Resultat från värdepapper                       -         

Ränteintäkter och liknande resultatposter         2 138                  13 873                  2 906                  27 306     

Räntekostnader och liknande resultatposter -     90 495     -            22 558     -      1 280 267     -       1 796 117     

 
        

Resultat efter finansiella poster -2 363 186 -          937 761     -      4 013 067     -       6 517 912     

 
        

 
        

Extraordinära poster         

Resultat före skatt -2 363 186 -          937 761     -      4 013 067     -       6 517 912     

Skatt på årets resultat         

Dispositioner         

Periodens resultat -2 363 186 -          937 761     -      4 013 067     -       6 517 912     
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     Enjoy Group AB 
    556653-2924 
    

     

     BALANSRÄKNING  Enjoy Group    Koncernen    

Belopp i SEK 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

          

 
        

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar       12 996 209          10 456 687     

 
                 -           12 996 209          10 456 687     

 
        

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer           19 388              836 768              504 785     

 
          19 388              836 768              504 785     

Finansiella anläggningstillgångar         

Finansiella anläggningstillgångar     26 871 958       25 701 958              92 000              139 353     

 
    26 871 958       25 701 958              92 000              139 353     

 
        

Summa anläggningstillgångar     26 891 346       25 701 958       13 924 977          11 100 825     

 
        

Omsättningstillgångar         

Varulager mm         

Färdiga varor och handelsvaror           50 000           5 088 243            7 845 360     

Kortfristiga fordringar       7 040 656         2 791 346         3 737 900            5 951 263     

Kassa o bank                892               1 504              65 365                87 589     

 
        

Summa omsättningstillgångar       7 091 548         2 792 850         8 891 508          13 884 212     

 
        

SUMMA TILLGÅNGAR     33 982 894       28 494 809       22 816 485          24 985 037     
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     Enjoy Group AB 
    556653-2924 
    

     BALANSRÄKNING  Enjoy Group    Koncernen    

Belopp i SEK 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

          

 
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital         

Aktiekapital       3 719 139         3 679 813         3 719 139            3 679 813     

Bundna reserver     38 709 492         14 944 808       

Fritt eget kapital -   17 356 980       23 755 023     - 19 263 985     -        502 868     

Summa eget kapital     25 071 651       27 434 836     -      600 038            3 176 945     

 
        

Minoritetsintressen                    -         

 
  

 
    

Långfristiga skulder   
 

    6 880 973            8 246 011     

Konvertibel lån       7 499 298           7 499 298       

 
      7 499 298                    -         14 380 271            8 246 011     

 
        

Kortfristiga skulder       1 411 945         1 059 973         9 036 252          13 562 081     

 
      1 411 945         1 059 973         9 036 252          13 562 081     

 
        

 
        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     33 982 894       28 494 809       22 816 485          24 985 037     
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   Enjoy Group AB 
  556653-2924 
  

   Nyckeltal i koncernen 2011-12-31 2010-12-31 

      

      

Omsättning 24 987 039 36 430 010 

Rörelseresultat -2 735 706 -4 749 101 

Resultat före skatt -4 013 067 -6 517 912 

Rörelsemarginal % -10,95 -13,04 

Antal utestående aktier vid periodens slut 37 191 388 37 191 388 

Resultat per aktie -0,11 -0,18 

Soliditet % -2,63 12,72 
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    Enjoy Group AB 
   556653-2924 
   

    Kassaflödesanalys - Koncernen Koncernen     

Belopp i SEK 2011-12-31 
 

2010-12-
31 

        

 
  

 
  

Den löpande verksamheten   
 

  

Resultat efter finansiella poster -4 013 067 
 

-6 518 530 
Justering för poster som inte påverkar kassaflöde, avskrivningar 
mm 35 755 

 
3 751 398 

Betald inkomstskatt 0 
 

0 

 
  

 
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
 

  

före förändringar av rörelsekapital -3 977 312 
 

-2 767 132 

 
  

 
  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   
 

  

Minskning(+)/ökning(-) av varulager 2 757 231 
 

1 257 970 

Minskning(+)/ökning(-) av korfristiga fordringar 713 449 
 

2 396 634 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 272 278 
 

-6 749 713 

 
  

 
  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 778 910 
 

-5 862 241 

 
  

 
  

Investeringsverksamheten   
 

  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 466 359 
 

-2 834 348 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -194 304 
 

-220 254 

Förvärv (Försäljning)  av finansiella anläggningstillgångar 0 
 

-548 603 

 
  

 
  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 660 663 
 

-3 603 205 

 
  

 
  

Finansieringsverksamheten   
 

  

Årets nyemission 0 
 

6 603 484 

Lämnade lån 0 
 

0 

Förändring långfristiga lån 4 377 397 
 

-776 284 

 
  

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 377 397 
 

5 827 200 

 
  

 
  

Förändring av likvida medel -62 176 
 

-3 638 246 

Likvida medel vid årets början 137 764 
 

3 776 010 

 
  

 
  

Likvida medel vid årets slut 75 588 
 

137 764 

 


