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Bokslutskommuniké  Zénérgy AB (publ) 
januari – décémbér 2017 

Org. Nr. 556796-2260 
 

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2017 
 
Koncernen, belopp i KSEK Q4 2017 Q4 2016 2017 2016 

Nettoomsättning 17 366 6 801 36 831 38 266 
Resultat för perioden -13 774 -5 914 -29 543 -17 597 
Balansomslutning 102 568 64 118 102 568 64 118 
Soliditet 46,8% 56,1% 46,8% 56,1% 
Likvida medel 19 236 14 876 19 236 14 876 
Resultat per aktie, kr -0,42 -0,43 -0,91 -1,28 
 

• Ramavtal med K-fastigheter AB värt ca 700 MSEK under en femårsperiod 

• Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK 

• Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK  

• Delfinansiering av statliga Vinnova för utvecklingen av WoodXZIP, en 
träbyggnadskonstruktion med Zenergys patenterade ZIP-Element och CLT (Cross 
Laminated Timber) tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola  

• Bidrag från statliga Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-
nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets ZIP-Element 
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• Gjorda investeringar av engångskaraktär har tagits under 2017 
• Dessa investeringar kommer att ge ett positivt resultat 2018 

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 

• Riktad emission från december 2016 registrerad 

Den 4 januari meddelade Zenergy att den riktade emission som genomfördes i december 
2016 har registrerats och att Zenergy därmed tillförts 9 MSEK före emissionskostnader som 
uppgick till 630 000 SEK. 
 

• Förvärv av mark för bostadsprojekt i Skillingaryd 

Zenergy meddelade den 17 februari att bolaget förvärvat ett markområde om 3 000 
kvadratmeter i centrala Skillingaryd för byggnation av 23 nya bostäder. 
 

• Tre nya kunder och leverans av den första skolan 

Den 23 februari meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal värda ca 6 MSEK med tre nya 
kunder samt att bolaget under februari månad påbörjar uppförandet av en skola åt Nässjö 
kommun. 
 

• Bokslutskommuniké 2016 

Den 24 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 2016. 
 

• Kontorsmoduler till Fortifikationsverket 

Den 13 mars meddelades att bolaget vunnit en upphandling gällande uthyrning av 
kontorsmoduler till Fortifikationsverket under en treårsperiod med möjlighet till förlängning 
av hyrestiden. 
 

• Treårigt ramavtal för uthyrning av entreprenadmoduler 

Den 29 mars meddelade Zenergy att bolaget tecknat ett treårigt ramavtal med ett av 
Sveriges äldsta maskinuthyrningsbolag för uthyrning av entreprenadmoduler. 
Uthyrningsbolaget omsätter nästan 500 MSEK per år och hyr utöver entreprenadmoduler ut 
ett brett sortiment av produkter från handverktyg och maskiner till stora lastbilar. 

 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 
 

• Avsiktsförklaring med Wallenstam gällande bostäder i Lackarebäck till ett värde om cirka 

28 MSEK 

Den 6 april meddelade Zenergy att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med 
fastighetsbolaget Wallenstam om uppförande av ZIP-bostäder vid Lackarebäcksmotet i 
Mölndal till ett värde om ca 28 MSEK. 
 

• Klartecken att bygga modulbostäder i Skillingaryd 

Den 7 april meddelade Zenergy att bolaget har fått detaljplan och bygglov godkänt för 
uppförandet av 23 hyresrättslägenheter i centrala Skillingaryd. 
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• Publicering av årsredovisningen för 2016 

Den 20 april publicerades Zenergys årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 
 

• Företrädesemission om 47,1 MSEK 

Den 8 maj meddelade bolaget att Zenergys styrelse beslutat genomföra dels en nyemission 
av aktier om högst 47,1 MSEK med företrädesrätt för Zenergys aktieägare och innehavarna 
av teckningsoptioner av serie 2016/2018 i bolaget, dels en riktad nyemission av aktier om 
högst ca 3,9 MSEK, förutsatt erforderligt emissionsbemyndigande vid årsstämman den 8 maj 
2017. 
 

• Kommuniké från årsstämman  

Den 9 maj publicerades en sammanfattning av de viktigaste beslut som togs vid årsstämman i 
Zenergy AB (publ) som hölls den 8 maj 2017. Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska 
bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman 
beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Magnusson, Michael Lindström, Jan 
Bengtsson och Göran Gustafsson. Michael Lindström omvaldes till styrelsens ordförande. 
 
Årsstämman beslutade även att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen (”Incitamentsprogram 2017/2020”) 
genom emission av högst 748 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i 
bolaget, och godkännande av dels överlåtelse av sådana optioner, dels styrelseledamoten, 
tillika verkställande direktören, Olle Magnussons deltagande i programmet. 
 

• Uthyrning av bostadsmoduler till Strix television för inspelning av FARMEN 

Den 11 maj meddelade Zenergy att bolaget träffat en överenskommelse med Strix Television 
om uthyrning av 30 lägenheter i modulformat till alla medverkande vid inspelningen av nästa 
säsong av TV-programmet Farmen. 
 

• Beställning av ZIP-Byggbodar från ny kund 

Den 17 maj kommunicerade Zenergy att bolaget träffat avtal om leveranser av 11 ZIP-
Byggbodar till en ny kund med verksamhet i södra Sverige. 
 

• Avtal gällande leverans av skola till Vaggeryds kommun 

Den 7 juni meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Vaggeryds kommun om 
uppförandet av en skola till ett värde om cirka 6 MSEK. 
 

• K-Bostad Produktion AB beställer 22 ZIP-bostäder 

Den 13 juni meddelades att bolaget ingått avtal med K-bostad Produktion AB om försäljning 
av 22 ZIP-bostäder till ett värde om 9 MSEK. 
 

• Uthyrning av förskola i Alingsås 

Den 14 juni meddelade bolaget att ytterligare en upphandling vunnits gällande uthyrning av 
en förskola i Alingsås till ett värde om cirka 2 MSEK. 
 

• Företrädesemissionen om 47,1 MSEK tecknades till 250 procent 

Den 28 juni meddelades att företrädesemissionen om 47,1 MSEK tecknades till 250 procent 
( 118 MSEK) 
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Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 
 

• Avtal med Wallenstam Fastigheter till ett värde om 28 MSEK 
Den 7 juli meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med fastighetsbolaget Wallenstam 
Fastigheter AB gällande försäljning av 91 ZIP-bostadsmoduler till ett värde om 28 MSEK. 
Inledning av produktionen är beräknad till augusti 2017, och leveranser är planerade att 
inledas under november 2017.  

 

• Ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap samt köp av 750 ZIP-bostäder 
Den 19 juli meddelade Zenergy att bolaget undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters 
moderbolag Karlsson Equity Holding AB gällande delägarskap i Zenergy AB samt beställningar 
av Zenergy ZIP-Bostäder. Det beräknade ordervärdet för ordervärdet beräknas uppgå till 
cirka 700 MSEK under en femårsperiod.  
 
Ramavtalet är villkorat av ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänt vid 
slutbesiktning under 2018, samt att en extra bolagstämma den 29 augusti beslutar om att 
införa ett nytt aktieslag (A-aktier), som vardera ger rätt till 10 röster, och samtidig 
omstämpling av befintliga aktier och teckningsoptioner) till B-aktier som ger rätt till 1 röst. 
Denna förändring kräver förändring av bolagsordningen. Dessutom att den extra 
bolagsstämman godkänner att teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt till Karlsson Equity 
Holding AB som ger rätt att inom 30 månader teckna aktier i Zenergy AB (publ) motsvarande 
totalt 20 % av kapitalet fördelat på 10 % röststarka A-aktier samt 10 % B-aktier till en kurs om 
3,50 kronor per aktie. 

 

• Beslut vid extra bolagsstämma 
Den 29 augusti genomfördes en extra bolagsstämma som beslutade om att förändra 
Zenergys bolagsordning samt att i övrigt genomföra de beslut som var villkor för ramavtalet 
med Karlsson Equity Holding AB enligt pressmeddelande den 19 juli. 

 

• ZIP-bostäder till norsk kommun 
Zenergy meddelade den 1 september att den norska kommunen Aurland köpt ZIP-bostäder 
till ett ordervärde om cirka 1,2 MSEK via bolagets samarbetspartner Snekker Nesodden AS i 
Norge. Den första leveransen av bostäder kommer att ske i september 2017. 
 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 
 

• Samarbetsavtal med Erlandsson Bygg AB 
Den 30 oktober meddelade Zenergy att ett samarbetsavtal tecknats med Erlandsson Bygg AB 
avseende entreprenadarbetet vid uppförandet av 89 Zenergy ZIP-Bostäder och 3 tvättstugor 
som Wallenstam Fastigheter AB köpt enligt pressmeddelande den 7 juli 2017. Leveranserna 
av bostäderna kommer att påbörjas i november 2017 med planerad slutbesiktning i februari 
2018. 

• Forsknings- och utvecklingsbidrag från statliga Vinnova 
Den 1 november meddelades att Zenergy erhållit bidrag från den statliga 
innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i 
samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord 
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av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat 
trä) som prefabriceras. Projektet kommer att slutrapporteras under oktober 2018. 

 

• Vinnova-stöd för kommersialisering av ZIP-bostäder 
Den 15 november meddelade Zenergy att bolaget erhållit 0,5 MSEK i bidrag från statliga 
Vinnova för kommersialisering av energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) 
baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av 
prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-
bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa 
stränga energikrav från och med 2021. 
 

• Premiärvisning av ZIP-Bostäder som uppförs åt Wallenstam för vd:ar från större 
fastighetsutvecklare 
Den 14 december kommunicerades att verkställande direktörer från hela fem väletablerade 
fastighetsutvecklare medverkade när Zenergy premiärvisade 22 av de 89 ZIP-bostäder som är 
under uppförande åt Wallenstam i Mölndal strax utanför centrala Göteborg. 
 

• Ny produktionschef och CFO samt förstärkning av organisationens struktur för att hantera 
ökad efterfrågan 
Den 15 december meddelade Zenergy att bolaget har rekryterat Staffan Ivarsson som ny 
produktionschef samt Magnus Hjalmarsson som finanschef (CFO). Dessutom utses bolagets 
fabrikschef/COO Robert Gurbin till vice VD. Koncernstrukturen förstärks samtidigt inom varje 
steg i processen från order till nyckelfärdiga fastigheter. 
 

• Publicering av månatliga nyhetsbrev 
Zenergy kommunicerade den 27 december att bolaget börjar publicera månatliga nyhetsbrev 
från och med december 2017. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• CE-märkning av Zenergys ZIP-element 
Den 17 januari meddelades att bolaget erhållit CE-märkning för sitt patenterade ZIP-Element 
som utgör grundstommen i bolagets modulärt tillverkade bostäder. I och med detta 
återupptogs förhandlingar med tyska ProContain GmbH gällande inköp av ZIP-Element för 
tillverkning och försäljning av bostadsmoduler på den tyska marknaden. 
 

• Bolagets fabrikschef och vice VD Robert Gurbin slutar 
Den 12 februari meddelade Zenergy att bolagets fabrikschef och sedan årsskiftet vice VD 
Robert Gurbin valt att lämna Zenergy av personliga skäl. Robert kommer att arbeta kvar inom 
bolaget under 2018. 
 

• Bolaget avser att övergå till en ny redovisningsstandard IFRS 
IFRS (International Financial Reporting Standards) är ett principbaserat regelverk.  
Vid tillämpningen av ett principbaserat regelverk förmedlar företagsledningen sina 
bedömningar till omvärlden. Olika personer kan göra olika bedömningar, även under 
liknande omständigheter. 
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VD-kommentar till det fjärde kvartalet 2017: 
 
År 2017 som helhet, inklusive det fjärde kvartalet, präglades framför allt av de viktiga avtal och 
ramavtal som Zenergy tecknade med Wallenstam och K-Fastigheter i juli. Ramavtalet med K-
Fastigheter om beställningar värda cirka 700 MSEK under 5 års tid innebar att vi kunde inleda en 
omfattande satsning på att utöka bolagets produktionskapacitet. Vi har även fortsatt att utveckla 
vårt ZIP-Element med stöd av Vinnova, bland annat för att kunna uppföra nära-nollenergibyggnader.  
 
Som ett led i satsningen på att förstärka produktionen har vi sett över hela kedjan från försäljning till 
produktion och etablering, inklusive rekrytering av en ny produktionschef och en ny CFO. Vi anpassar 
dessutom tillverkningen enligt LEAN-modellen tillsammans med en välmeriterad konsult. Detta 
innebär sammantaget att Zenergy är ett betydligt starkare bolag idag än vi var i början av 2017. 
 
Dessa betydande invändiga förändringar i bolaget, som kommer att fortlöpa under 2018, finansieras 
med hjälp av den övertecknade nyemission om 47,1 MSEK som vi genomförde i juni. Dessutom har K-
Fastigheter i och med ramavtalet erbjudits möjlighet att på sikt förvärva 20 procent av bolaget. 
Utvecklingen av organisation och produktion belastar resultatet för 2017 med ca 15 MSEK, men 
dessa investeringar bygger samtidigt betydande värdepotential i bolaget. 
 
Även de mer synliga delarna av bolaget, som beställning och etablering av konkreta projekt, 
utvecklades positivt under 2017 med flera nya kunder. Under det fjärde kvartalet låg fokus på 
uppförandet av 89 ZIP-Bostäder i Mölndal åt Wallenstam, ett projekt som kommer att slutföras 
under våren 2018. Etableringen utförs i samarbete med vår entreprenadpartner Erlandssons Bygg, 
och vi är nöjda hittills även om vår tidigare kommunicerade tidsplan var för optimistisk.  
 
Även 2018 började på ett positivt sätt då vi erhöll CE-märkning för vårt patenterade ZIP-Element, 
vilket innebar att vi direkt kunde återuppta förhandlingar med den stora tyska modultillverkaren 
ProContain GmbH. CE-märkningen är en viktig milstolpe för Zenergy då den öppnar upp för en 
internationell expansion, och våra diskussioner med ProContain visar tydligt att det finns ett intresse 
hos större internationella aktörer.  
 
Den svenska marknaden är dock fortsatt i fokus, och vi fick nyligen ett glädjande besked i form av 
slutligt klartecken att etablera 31 bostadsmoduler fördelade på 22 ZIP-Bostäder åt K-Bostad Heby AB 
under hösten 2018. Denna beställning kommunicerades i juni 2017 med sikte på etablering under Q3 
2017, men projektet har försenats av externa parter under projekteringsfasen. Vi förväntar oss dock 
att kunna initiera betydligt större projekt än så under 2018, och för i dagsläget diskussioner om flera 
ej kommunicerade projekt. Sveriges befolkning förväntas under de kommande 10 åren att växa med 
uppemot en eller till och med flera miljoner människor i vissa prognoser, vilket innebär ett enormt 
behov av kvalitativa, brandsäkra, energieffektiva och prisvärda hyresrätter och skolor. 
 
Lönsamheten i Zenergy är till mycket stor del beroende av antalet moduler som produceras. 
Investeringar har gjorts och kommer att göras bl. a. genom att införa en LEAN produktion i fabriken 
som innebär att modulerna tillverkas på ett löpande band. En ekonomisk analys har genomförts som 
visar att resultatet av en LEAN produktion i vår fabrik genererar ett positivt resultat för 2018. 
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Slutligen vill jag passa på att tacka alla medarbetare och aktieägare som har bidragit till bolagets 
utveckling under året. Med den grund vi tillsammans har lagt under 2017 finns goda förutsättningar 
att genomföra fler etableringar av ZIP-Bostäder under 2018 än någonsin tidigare.  
 
 
Olle Magnusson 
VD Zenergy AB (publ) 

 

Zenergys vision  

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som 

håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. 

Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer samt fastighetsbolagen Wallenstam och K-

Fastigheter har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar 

det traditionella bostadsbyggandet. 

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga 
som kontor, skolor, förskolor, äldreboenden liksom för användning inom vården.  
 
 

Affärsmodell och fastighetskoncept 

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.  
 
Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets 

patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla 

BBR-tillgänglighetskrav. Bomodulerna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är 

stapelbara upp till fem våningar. Bolaget har dessutom som ambition att så långt det är möjligt 

arbeta med Svanen-märkta material och produkter. Marknadsbearbetningen med ZIP-Elementet 

avses ske genom att etablera samarbete med en välrenommerad distributör inom byggfackhandeln 

och byggvaruhandeln under 2018. 

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade 
byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas till både väggar, tak- och golvbjälklag. ZIP-Elementet ger 
extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger 
samtidigt maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden 
förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). 
Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder konstrueras och uppföras både snabbt 
och effektivt.  
 
Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som i dagsläget har en tillverkningskapacitet vid fullt 

anpassad LEAN produktion om cirka 35 000 m2 BOA per år. För närvarande pågår ett intensivt arbete 

för att kraftigt utöka produktionskapaciteten för att uppnå denna volym. 

Zenergy ZIP-Bostäder Bolaget har utvecklat olika bostadskoncept i modulformat som samtliga är fullt 

tillgänglighetsanpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder 

från ett rum på 18 m2 till 6 rum på 148 m2 fördelat på två plan. BBR är en samling av föreskrifter och 
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allmänna råd för svenska byggnader som har tagits fram av Boverket. BBR innehåller krav och råd 

gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. 

Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på 

kort. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på den 

omfattande bostadsbrist som råder idag i Sverige.  

Zenergy ZIP-Lokaler och ZIP-Skolor Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av 

kontorsbyggnader, skolbyggnader samt byggnader för förskoleverksamhet. Då bolagets ZIP-Element 

har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har 

dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra 

viktig. Zenergy erbjuder även kompletta lösningar för vårdinrättningar som inkluderar vårdplatser, 

matsal, dagrum, aktivitetsrum, behandlingsrum samt kontor. 

Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på 

bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex-

kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar 

är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har 

möjlighet att anpassa konceptet så att det passar de flesta typer av byggarbetsplatser utom olika 

basmodeller som dessutom kan erhållas med två olika plattformsstorlekar. 

Zenergy ZIP-Element Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets 

fastighetskoncept. Det är ett patenterat och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en 

isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-

Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra 

en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.  

Zenergy har erhållit bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en 

träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber). Denna version kallas 

WoodXZIP. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande 

av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element. 

Aktien 

Zenergy AB (publ) har totalt ca 3 850 aktieägare, (den 31/12 2016 ca 3000 aktieägare). 
Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015. 
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.  
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
 
Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter) i koncernen under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 
16 889 KSEK vilket är 10 088 KSEK högre än motsvarande period 2016. Ackumulerat för 2017 uppgick 
nettoomsättningen till 34 230 KSEK vilket är 3 865 KSEK lägre än 2016.  
Utöver den redovisade nettoomsättningen för 2017 finns det en kundfordran som avser fakturerat 
förskott på ca 13 MSEK (ex moms). Denna redovisas således inte i 2017 års resultat. 
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Omsättningen under året har påverkats av att mycket kapacitet och resurser har lagts på 
utvecklingsprocesser i organisationen. För Q3 och Q4-2017 var omsättningen ca 17 MSEK högre än 
motsvarande period 2016. Mycket tack vare arbetet med utvecklingsprocesser men även en ökning 
av produktionskapaciteten har lett till en ökad omsättning för andra halvåret 2017. 
Hyresintäkterna under 2017 uppgick till 2 601 KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och 
skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Hyresintäkterna för 2016 uppgick till 171 KSEK. 
 

Kostnader 

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter uppgår under fjärde kvartalet till 18 780 
KSEK (6 297 KSEK). Ackumulerat för 2017 uppgår dessa till 34 652 KSEK (31 303 KSEK). 
Täckningsbidraget för fjärde kvartalet är negativt och uppgår till -1 261 KSEK. För motsvarande period 
2016 uppgår täckningsbidraget till 520 KSEK. För helår 2017 uppgår det till 3 300 KSEK (7 068 KSEK).  
 
Det negativa täckningsbidraget under fjärde kvartalet 2017 beror på att utvecklingskostnader har 
belastat pågående projekt. Dessa utvecklingskostnader är av engångskaraktär. 
 
Koncernens omkostnader (övriga externa kostnader samt personalkostnader) under fjärde kvartalet 
2017 uppgick till 11 737 (5 600) KSEK. Ackumulerat för 2017 uppgick dessa till 29 280 (21 600) KSEK. 
Ökningen av omkostnaderna för fjärde kvartalet uppgår till 6 137 KSEK och ackumulerat för året till 
7 680 KSEK. Ökningen av omkostnaderna beror på den förstärkning av organisationen som skett 
succesivt under året. Förstärkningen har varit nödvändig för att möta behovet från kunder men även 
att hantera behovet av utveckling, främst produktutveckling men även process och 
marknadsutveckling.  
 
Bolagets löpande omkostnader för 2018 uppskattas till ca 6 000 KSEK per kvartal.  
 
Totalt beräknas den direkta kostnaden för utveckling under 2017 uppgå till ca 15 500 KSEK av vilka 
endast ca 500 KSEK har aktiverats. 15 000 KSEK har tagits i resultatet och är därmed den största 
anledningen till 2017 års försämrade resultat. 
 
 
Resultat 
 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende fjärde kvartalet 2017 uppgår till -13 866 
(-5 949) KSEK. Ackumulerat för 2017 uppgick Resultat efter finansiella poster till -29 755 KSEK 
(-17 639 KSEK). För fjärde kvartalet har resultatet försämrats med 7 917 KSEK och ackumulerat för 
året uppgår resultatförsämringen till 12 116 KSEK.  
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Balansräkning 

Tillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar i koncernen för 2017 uppgick till 40 648 (30 800) KSEK. Ökningen på 
9 848 KSEK kan främst härledas till byggnation av moduler för uthyrning, förvärv av mark, 
investeringar i markanläggningar, renovering av personalbostad, pågående nybyggnation avseende 
Illern1, installationer och förbättringsarbeten i fabriken. 
Omsättningstillgångar i koncernen för 2017 uppgick till 57 659 (28 309) KSEK. Ökningen på 29 350 
KSEK avser främst ökade kundfordringar, ökat varulager samt ökning av likvida medel i samband med 
nyemission. 
 

Skulder 

Koncernens skulder per 171231 uppgick till 50 800 (24 205) KSEK. Ökningen på 26 595 KSEK avser 
främst ökad fakturering avseende pågående arbeten, ökade interimsskulder samt ökade 
leverantörsskulder. 
 
Finansiell ställning 
 
Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 48 016 (35 941) KSEK. 
Det totala kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -14 139 (2 442) KSEK och ackumulerat för året 
4 360 (876) KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till -9 098 (-4 716) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året -22 671 (-16 681) KSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till -3 475 (-719) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året -12 028 (-28 314) KSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till -1 566 (7 877) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året 39 059 (45 871) KSEK. 
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 19 236 (14 876) KSEK vid årets slut.  
 
Moderbolaget har en beviljad checkkredit på 1 000 KSEK som är outnyttjad per 171231.  
 
Utöver beviljad checkkredit har moderbolaget en kreditlimit avseende factoring på 10 000 KSEK som 
är outnyttjad per 171231. 
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Finansiella rapporter 

 

 
 

Koncernen

Resultaträkning 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

KSEK -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 16 889                  6 801                    34 230                  38 095                

Hyresintäkter 477                        -                             2 601                    171                     

Övriga rörelseintäkter 153                        16                          1 121                    105                     

Summa rörelsens intäkter 17 519                  6 817                    37 952                  38 371                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 18 780 -                 6 297 -                   34 652 -                 31 303 -               

Övriga externa kostnader 8 087 -                   2 940 -                   17 146 -                 12 855 -               

Personalkostnader 3 650 -                   2 660 -                   12 134 -                 8 745 -                 

Rörelseresultat före avskrivningar 12 998 -                 5 080 -                   25 980 -                 14 532 -               

Av- och nedskrivningar 728 -                       732 -                       3 213 -                   2 772 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 13 726 -                 5 812 -                   29 193 -                 17 304 -               

Resultat från finansiella poster 140 -                       137 -                       562 -                       335 -                    

Rörelseresultat efter finansiella poster 13 866 -                 5 949 -                   29 755 -                 17 639 -               

Skatt 92                          35                          212                        42                        

Resultat för perioden 13 774 -                 5 914 -                   29 543 -                 17 597 -               

Resultat per aktie, kr 0,42 -                     0,43 -                     0,91 -                     1,28 -                   

Eget kapital per aktie, kr 1,48                      2,62                      1,48                      2,62                    

Soliditet 46,8% 56,1% 46,8% 56,1%

Antal aktier 32 509 477 13 712 367 32 509 477 13 712 367
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Koncernen

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 826                  4 871               

Materiella anläggningstillgångar 40 648                30 800             

Finansiella anläggningstillgångar 435                     138                   

Summa anläggningstillgångar 44 909                35 809             

Omsättningstillgångar

Varulager mm 15 583                7 655               

Kundfordringar 20 071                4 136               

Övriga fordringar 2 769                  1 642               

Kassa och bank 19 236                14 876             

Summa omsättningstillgångar 57 659                28 309             

Summa Tillgångar 102 568             64 118             

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 7 152                  3 017               

Nyemission under registrering -                           396                   

Övrigt tillskjutet kapital 126 572             86 504             

Balanserat resultat inkl periodens resultat 85 708 -               53 976 -            

Summa Eget kapital 48 016                35 941             

Avsättningar

Övriga avsättningar 1 676                  1 982               

Uppskjuten skatt 2 076                  1 990               

Summa Avsättningar 3 752                  3 972               

Skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 14 365                14 398             

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 214                  942                   

Leverantörsskulder 7 895                  3 076               

Övriga kortfristiga skulder 27 326                5 789               

Summa Skulder 50 800                24 205             

Summa Eget kapital och skulder 102 568             64 118             
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Moderbolaget

Resultaträkning 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01

KSEK -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 18 476                  6 968                    40 030                  40 395                

Övriga rörelseintäkter 213                        16                          1 301                    105                     

Summa rörelsens intäkter 18 689                  6 984                    41 331                  40 500                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 19 722 -                 6 520 -                   39 140 -                 32 883 -               

Övriga externa kostnader 7 699 -                   3 786 -                   16 863 -                 13 676 -               

Personalkostnader 3 650 -                   2 700 -                   12 134 -                 8 786 -                 

Rörelseresultat före avskrivningar 12 382 -                 6 022 -                   26 806 -                 14 845 -               

Av- och nedskrivningar 462 -                       594 -                       2 371 -                   2 543 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 12 844 -                 6 616 -                   29 177 -                 17 388 -               

Resultat från finansiella poster 26                          29 -                         25                          132 -                    

Rörelseresultat efter finansiella poster 12 818 -                 6 645 -                   29 152 -                 17 520 -               

Bokslutsdispositioner -                             88                          -                             88                        

Resultat för perioden 12 818 -                 6 557 -                   29 152 -                 17 432 -               

Resultat per aktie 0,39 -                     0,48 -                     0,90 -                     1,27 -                   

Eget kapital per aktie 1,49                      2,63                      1,49                      2,63                    

Soliditet 56,2% 73,5% 56,2% 73,5%

Antal aktier 32 509 477 13 712 367 32 509 477 13 712 367
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Moderbolaget

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 826               4 871               

Materiella anläggningstillgångar 10 209             6 940               

Finansiella anläggningstillgångar 15 449             7 988               

Summa anläggningstillgångar 29 484             19 799             

Omsättningstillgångar

Varulager mm 15 583             7 655               

Kundfordringar 19 857             3 923               

Övriga fordringar 2 288               3 054               

Kassa och bank 19 076             14 633             

Summa omsättningstillgångar 56 804             29 265             

Summa Tillgångar 86 288             49 064             

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 152               3 017               

Nyemission under registrering -                        396                   

Fond för utvecklingsutgifter 2 188               1 800               

Fritt eget kapital 68 347             48 303             

Redovisat resultat 29 152 -            17 432 -            

Summa Eget kapital 48 535             36 084             

Avsättningar

Övriga avsättningar 1 676               1 982               

Summa Avsättningar 1 676               1 982               

Skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 1 025               1 175               

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 150                   150                   

Leverantörsskulder 7 868               3 077               

Övriga kortfristiga skulder 27 034             6 596               

Summa Skulder 36 077             10 998             

Summa Eget kapital och skulder 86 288             49 064             
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Koncernen

Kassaflödesanalys

2017-10-01

-2017-12-31

2016-10-01

-2016-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

2016-01-01

-2016-12-31

KSEK

Resultat från löpande  verksamheten -13 866 -5 948 -29 755 -17 639

avskrivningar 728 731 3 214 2 814

Realisationsresultat avyttr maskiner/inv 12

avsättningar 148 -339 -306 -205

Kassaflöde från löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -12 990 -5 556 -26 835 -15 030

Förändring omsättningstillgångar -12 883 872 -24 990 -1 911

Förändring korta skulder 16 775 -32 29 154 260

Förändring rörelsekapital 3 892 840 4 164 -1 651

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 098 -4 716 -22 671 -16 681

Förändring investeringsverksamheten -3 475 -719 -12 028 -28 314

Förändring Långa/räntebärande skulder -1 560 1 305 -2 559 13 865

Nyemissioner mm -6 6 572 41 618 32 006

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 566 7 877 39 059 45 871

Förändring likvida medel -14 139 2 442 4 360 876

Likvida medel vid årets/periodens början 33 375 12 434 14 876 14 000

Likvida medel vid periodens slut 19 236 14 876 19 236 14 876
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Granskning  

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

 
Kommande finansiella rapporter 2018 
 
Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017 
Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast den 16:e april 2018. 
 
Ordinarie årsstämma hålls den 7 maj 2018 i Göteborg 
Delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 publiceras den 7 maj 2018 
Sexmånadersrapport publiceras den 24 augusti 2018 
Niomånadersrapport publiceras den 23 november 2018 
 
 
Styrelsen i Zenergy AB 
 
 
Skillingaryd den 23 februari 2018 

Koncernen

Eget kapital

KSEK

Eget kapital 2016-12-31 13 712 367 3 017 86 900 -53 976 35 941

Omföring emission 2016 1 800 000 396 -396 0

Registrerad nyemission 16 997 110 3 739 47 252 50 991

Förändring pågående nyemission 0 0

Förändring pågående nyemission, överkurs 0 0

Teckningsoptioner 16 16

Emissionskostnader -9 389 -9 389

Periodens resultat -29 543 -29 543

Eget kapital 2017-12-31 32 509 477 7 152 124 383 -83 519 48 016

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital


