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Zenergys demonstrationsbostad för fastigheten Illern1 med 23 bostäder i Skillingaryd.  
Visning 4 september i Skillingaryd med beräknat tillträde till 9 bostäder i november 2018. 
 

Delårsrapport Zenergy AB (publ)       
januari – juni 2018 Org. Nr. 556796-2260 

 

Sammanfattning av delårsrapporten Q2 – 2018 

  

  
 

 

• Installation av LEAN-produktionslina med 17 stationer fördelade mellan 5 zoner 

• Ineffektivitet i fabriken med låg produktivitet under kvartalet på grund av installationerna av 

LEAN konceptet  

• Uthyrning av 39 enheter till Strix television för inspelning av tv-serien ”Farmen” 

• Produktion av bostäder till Ödåkra-projektet 

• Fastighetsprojektet åt Wallenstam i Mölndal slutgodkänt och avslutat 

• Lageruppbyggnad för att möta förväntade beställningar liksom för att klara sommar-

produktionen på ca. 4.5 MKR under kvartalet.   

• Bearbetning av potentiella kunder genomförs med full intensitet 

• Företrädesemission genomförs som tillför bolaget ca 28 MSEK 

• Delfinansiering av fastighetsprojektet Illern genom crowdfunding-kampanj hos Tessin på 17 

MKR varav 10 MKR för etapp 1 

Koncernen, belopp i KSEK Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 2017

Nettoomsättning 8 001 7 201 27 007 8 467 36 831

Resultat för perioden -9 413 -5 819 -22 125 -11 184 -29 543 

Balansomslutning 109 414 108 175 109 414 108 175 102 568

Soliditet 44,3% 61,4% 44,3% 61,4% 46,8%

Likvida medel 565 577 565 577 19 236

Resultat per aktie, kr -0,29 -0,38 -0,68 -0,72 -0,91
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Väsentliga händelser under det andra kvartalet 

 
• Hooks Herrgård och Strix Television väljer Zenergys ZIP-Bostäder  

Den 26 april meddelades att Zenergy tecknat avtal om att etablera initialt 4 ZIP-Bostäder vid Hooks 

Herrgård med inledning i april. Dessutom har bolaget tecknat avtal om att hyra ut 39 ZIP-Bostäder till 

Strix Television för sommarens inspelning av tv-serien ”Farmen”. Totalt ordervärde för dessa affärer 

uppgår till ca 3,8 MSEK, med möjlighet till ytterligare ca 9 MSEK i höst vid försäljning av 

entreprenadbostäderna.  

 

• Zenergy inleder produktion av 26 bostäder till Ödåkra-projektet samt 22 ZIP-Bostäder till Heby 

projektet 

Den 2 maj meddelar bolaget att tillverkningen av 26 bostäder av modell Residence åt K-Fastigheter till 

Ödåkraprojektet har inletts samt att produktionen av 22 ZIP-Bostäder av modell Block Apartment åt K-

Bostad Heby AB med etablering i Heby har påbörjats. Ordervärdet för dessa projekt uppgår till ca 29 

MSEK.  

  

• Wallenstam godkänner slutbesiktningen av samtliga 89 ZIP-Bostäder i Mölndal 

Den 25 maj meddelades att Wallenstam godkänt slutbesiktningen av samtliga 89 ZIP-Bostäder som 

etablerats i Mölndal, och att projektet därmed är färdigställt. Etableringen visar att ZIP-Bostäder 

fungerar väl för produktion av kvalitativa hyresrätter med en rimlig hyresnivå. 

  

• Zenergy samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola om klimatsmart byggande  

Den 5 juni meddelar Zenergy att nästa steg tas i samarbetet med Chalmers kring WoodXZIP, som är en 

kombination av Zenergys ZIP-Element med ytterelement i trä för ett klimatsmartare boende. En 

yttervägg av materialet har rests på fasaden till HSB Living Lab vid Chalmers och kommer att finnas på 

plats under ett års tid för att testa materialet under riktiga väderförhållanden.  

 

• Zenergys nyemission tecknades till 56 % och tillför bolaget ca 28 MSEK  

Den 21 juni meddelas att Zenergys företrädesemissionen med sista teckningsdag den 18 juni tecknades 

till ca 56 %, vilket innebär att bolaget tillförs ca 27,1 MSEK före emissionskostnader. Av totalt 27 112 

830 SEK tecknades 22 541 497,50 SEK med teckningsrätter, 3 222 370,50 SEK utan företrädesrätt och 1 

348 962 SEK tecknades av garanter. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 2,7 MSEK exklusive 

kostnaden för emissionsgarantin. Ersättningen till garanterna uppgår antingen till 10 % kontant 

alternativt 12 % i form av nyemitterade aktier. 

 

• Crowdfunding-kampanj på Tessin inleds om max 17 MSEK för delfinansiering av Illern1  

Den 21 juni meddelade Zenergy även att bolaget inleder en crowdfunding-kampanj hos Tessin 

med syfte att erhålla lån om maximalt 17 MSEK för delfinansiering av projektet Illern1 i 

Skillingaryd som etableras i egen regi. Av delfinansieringen av fastighetsprojektet Illern på 17 

MKR avsåg 10 MKR för etapp 1 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 

• Påbörjad etablering av 22 ZIP-Bostäder i Heby 

I början av augusti påbörjades etableringen i Heby av 22 ZIP-Bostäder av modellen Block 

Apartment åt K-Bostad Heby AB med ett värde om ca. 10 MKR. Etableringen sker i enlighet 

med den tidsplan som kommunicerades i pressmeddelande den 2 maj 2018.  

 

• Veidekke väljer Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler vid etablering av industriverksamhet i 

Landvetter 

Den 9 augusti meddelades att Zenergy erhållit en beställning från ett bolag inom Veidekke-

koncernen om köp av 12 Zenergy ZIP-Entreprenadmoduler till ett värde om ca 3 MSEK. De 

kommer att användas vid utökning av Veidekkes täkt-, återvinning- och asfaltsverksamhet i 

Härryda kommun (fd. Landvetterkrossen). 

 

• Dellånefinansiering om 10 MSEK till Illern 1 erhålls via Tessin för etapp 1  

Crowdfunding-kampanjen via Tessin som lanserades enligt pressmeddelande den 21 juni gav 

10 MSEK i lån till bolaget för delfinansiering av projektet Illern1 etapp 1 som etableras i egen 

regi i Skillingaryd. 

 

• Bygglov beviljat för Ödåkraprojektet 
I mitten av augusti beviljades bygglovet för de 26 ZIP-Bostäder av modell Residence som 

kommer att etableras åt K-Fastigheter i Ödåkra till ett värde på ca. 19 MKR. Enligt 

pressmeddelande den 2 maj 2018 planeras etablering till kvartal 3 2018. På grund av 

fördröjningar i bygglovsprocessen förskjuts etableringen till slutet av 2018. 

 

• Effektivisering och rationalisering i produktionen med hjälp av LEAN produkskonceptet 

Avtalen med 3 bemanningsföretag som försörjt produktionslinan med operatörer avslutades 

under augusti och omförhandlades med en av dessa bemanningsföretag. Därmed kunde vi 

reducera antalet operatörer med 15 personer eller ca. 30 %. 
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VD Olle Magnusson kommenterar det andra kvartalet 2018 

Zenergy har två huvudsakliga utmaningar att hantera innan bolaget kan nå ett positivt kassaflöde. 

Dels handlar det om att skapa en stabil och effektiv produktion av ZIP-Enheter enligt LEAN konceptet, 

därmed uppnås en högra produktivitet liksom effektivitet, färre operatörer presterar fler enheter per 

dag och dels att erhålla fler och större beställningar som gör att vi kan utnyttja den fulla produktions-

kapaciteten i fabriken vilket förnärvarande innebär 3 ZIP-Enheter per dag som första etappmål och 

som kan bli fler.  

 

För att hantera dessa utmaningar har vi genomfört stora satsningar i en förbättrad produktion och 

organisation samtidigt som vi utvecklar vårt samarbete med K-Fastigheter gällande bostäderna till 

Ödåkra. 

 

Inom produktionen inleddes en intensiv satsning på LEAN vid vår fabrik i Skillingaryd i maj med 

målsättningen är att öka produktionstakten från 1,5 till 3 enheter per dag under 2018. En 

produktionslina enligt löpande band-principen med 17 enheter indelade i 5 zoner installerades i 

maj/juni med gott initialt resultat, och vi har ökat produktionstakten med ca 25 procent samt 

minskat antalet operatörer med ca 15 personer. Vi har även inrättat ett situationsrum med dagliga 

informations- och koordineringsmöten för att optimera den fortsatta utvecklingen.  

 

Vi arbetar samtidigt med att stärka och utveckla Zenergys ZIP-Koncept och varumärke med sikte på 

att bli en ledande aktör inom industriellt tillverkade bostadskoncept. För att möjliggöra att skapa 

attraktiva fastigheter med vår modulära arkitektur är det viktigt för upplevelsen att 

fasadgestaltningen är attraktiv. Vi har under perioden inlett samarbete med en industriell arkitekt 

samt en bostadsbyggare för att vidareutveckla vårt ZIP-Koncept. Vi har även erhållit förfrågningar 

från ledande småhustillverkare om samarbete kring integrering av ZIP-Elementet i deras befintliga 

konstruktioner för att kunna maximera boarea samt ökad energieffektivitet. Zenergy deltog även på 

Nordbyggmässan i Älvsjö den 10–13 april 2018, vilket bidrog till nya kontakter med potentiella 

partners och kunder.  

 

Zenergys årsstämma genomfördes den 7 maj 2018 i Göteborg med ett 30-tal aktieägare närvarande. 

Stämman beslutade bland annat att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att 

genomföra nyemissioner. 

 

Inom marknad och försäljning avtalades för andra året i rad med Strix Television att hyra våra ZIP-

Entreprenadbostäder. Avtal tecknades om uthyrning av 60 ZIP-Entreprenadbostäder för användning 

vid inspelningen av tv-serien Farmen. 

 

Den viktigaste milstolpen inom området ZIP-Bostäder, samt för Zenergy som bolag, var dock 

slutgodkännandet av 89 ZIP-Bostäder av typen Block Apartment åt Wallenstam i Mölndal som 

meddelades i maj. Stora och kostsamma utmaningar hanterades i fabriken liksom på 

byggarbetsplatsen på kort tid då detta var vårt första och riktigt stora projekt hittills. 

 

Sammanfattningsvis har kvartalet varit intensivt och utmanande, vi har gjort stora framsteg i våra 

olika processer. Det gör att bolagets ledning är fortsatt övertygad om att Zenergy kan nå en stabil, 

effektiv och lönsam produktion med positivt kassaflöde.  
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Vi fortsätter med stort engagemang och full kraft med att balansera en ökad produktionskapacitet 

med nya beställningar. 

 

 

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 tillgänglighetsanpassade och uppfyller BBR 

tillgänglighetskrav. Bostadsenheterna 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 

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 

allmänna råd för svenska byggnader som har tagits fram av Boverket. BBR innehåller krav och råd 
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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 tid. 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 3 500 aktieägare.  

Zenergy har handlats på Spotlight Stockmarket (fd AktieTorget) sedan den 7 december 2015.  

Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.   
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB 

 

Resultaträkning  
 

Rörelseintäkter  

Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter) i koncernen under andra kvartalet 2018 uppgick till 7 373 

KSEK vilket är 868 KSEK högre än motsvarande period 2017. Omsättningen utgörs av leveransen till 

Hooks herrgård, ett antal entreprenadmoduler samt viss eftermarknadsförsäljning. Utöver gjorda 

leveranser har ett antal enheter för uthyrning till Strix-television tillverkats, dessa har bokförts som 

anläggningstillgångar till ett värde om totalt 5 000 KSEK. 

Hyresintäkterna under andra kvartalet 2018 uppgick till 628 KSEK vilket är 68 KSEK lägre än 

motsvarande period 2017. Hyresintäkterna avser främst uthyrning av kontor och skolor genom Zenergy 

ZIPRENT AB.  

 

Kostnader  

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter för andra kvartalet 2018 uppgår till 8 844 KSEK 

(6 002 KSEK). För att ge ytterligare information och klargörande särredovisar vi nu Främmande 

tjänster/Legoarbete från Råvaror och förnödenheter. Redovisningen visar klart på det stora behovet av 

effektiviseringar av tillverkningen. Täckningsbidraget är negativt och uppgår till - 733 KSEK. För 

motsvarande period 2017 uppgår täckningsbidraget till 1 311 KSEK. Det negativa täckningsbidraget under 

andra kvartalet 2018 beror främst på investeringarna i produktionseffektiviseringar samt tillverkning av 

kontor och bostäder för uthyrning uppgående till ca. 3 MKR. 

Koncernens omkostnader (övriga externa kostnader samt personalkostnader) under andra kvartalet 

2018 uppgick till 7 695 (6 109) KSEK. Ökningen av omkostnaderna beror främst på den förstärkning av 

organisationen som skett succesivt. Förstärkningen har varit nödvändig för att möta behovet från 

kunder men även att hantera behovet av utveckling, främst produktutveckling men även process- och 

marknadsutveckling. 

 

Resultat  

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet 2018 uppgår till -9 383 (-5 840) KSEK. 

Resultatförsämringen beror främst på den förstärkning av organisationen som gjorts samt det lägre 

täckningsbidraget. Under kvartalet har det tagits stora kostnader för processutveckling i och med installationen 

av produktionslinan för LEAN produktionen. 

 

Balansräkning  

Tillgångar  

Materiella anläggningstillgångar i koncernen för andra kvartalet 2018 uppgick till 48 618 (35 319) KSEK. 

Ökningen på 13 299 KSEK kan främst härledas till byggnation av kontor, skolor och bopstäder för 

uthyrning, installation av produktionslina med tillhörande förbättringar samt pågående nybyggnation 

avseende Illern1. 

 

Omsättningstillgångar i koncernen för andra kvartalet 2018 uppgick till 56 817 (68 526) KSEK.  
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Skulder  

Koncernens skulder per andra kvartalet uppgick till 57 121 (37 969) KSEK. Ökningen på 19 152 KSEK beror 

främst på ökade leverantörsskulder samt ökade interimsskulder. 

 

Finansiell ställning  

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 48 525 (66 420) KSEK.  

 

Det totala kassaflödet för andra kvartalet uppgick till -6 520 (-4 985) KSEK. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till -20 502 (-2 507) KSEK under det 

andra kvartalet.  

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till -7 283 (-2451) KSEK under andra 

kvartalet.  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till 21 265 (-27) KSEK under andra 

kvartalet.  

 

Likvida medel i koncernen uppgick till 565 (577) KSEK vid periodens slut. 
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Finansiella rapporter  

 

 

Koncernen

Resultaträkning 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

KSEK -2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 7 373                    6 505                    25 880                  7 540                    34 230                

Hyresintäkter 628                        696                        1 127                    927                        2 601                  

Övriga rörelseintäkter 110                        112                        130                        175                        1 121                  

Summa rörelsens intäkter 8 111                    7 313                    27 137                  8 642                    37 952                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 2 208 -                   3 170 -                   14 342 -                 2 053 -                   19 329 -               

Främmande tjänster/Legoarbeten 6 636 -                   2 832 -                   16 923 -                 4 970 -                   15 323 -               

Övriga externa kostnader 3 095 -                   3 443 -                   6 747 -                   5 429 -                   17 146 -               

Personalkostnader 4 600 -                   2 666 -                   9 343 -                   5 506 -                   12 134 -               

Rörelseresultat före avskrivningar 8 428 -                   4 798 -                   20 218 -                 9 316 -                   25 980 -               

Av- och nedskrivningar 774 -                       892 -                       1 530 -                   1 708 -                   3 213 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 9 202 -                   5 690 -                   21 748 -                 11 024 -                 29 193 -               

Resultat från finansiella poster 181 -                       150 -                       316 -                       272 -                       562 -                    

Rörelseresultat efter finansiella poster 9 383 -                   5 840 -                   22 064 -                 11 296 -                 29 755 -               

Skatt 30 -                         21                          61 -                         112                        212                     

Resultat för perioden 9 413 -                   5 819 -                   22 125 -                 11 184 -                 29 543 -               

Resultat per aktie, kr 0,29 -                     0,38 -                     0,68 -                     0,72 -                     0,91 -                   

Eget kapital per aktie, kr 1,49                      4,28                      1,49                      4,28                      1,48                    

Soliditet 44,3% 61,4% 44,3% 61,4% 46,8%

Antal aktier 32 509 477 15 512 367 32 509 477 15 512 367 32 509 477
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Moderbolaget

Resultaträkning 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01

KSEK -2018-06-30 -2017-06-30 -2018-06-30 -2017-06-30 -2017-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 9 163                    8 014                    27 370                  11 663                  40 030                  

Övriga rörelseintäkter 170                        171                        250                        234                        1 301                    

Summa rörelsens intäkter 9 333                    8 185                    27 620                  11 897                  41 331                  

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 4 400 -                   4 343 -                   16 520 -                 5 243 -                   23 817 -                 

Främmande tjänster/Legoarbeten 6 636 -                   2 832 -                   16 923 -                 4 970 -                   15 323 -                 

Övriga externa kostnader 3 469 -                   3 637 -                   6 993 -                   6 086 -                   16 863 -                 

Personalkostnader 4 600 -                   2 666 -                   9 343 -                   5 506 -                   12 134 -                 

Rörelseresultat före avskrivningar 9 772 -                   5 293 -                   22 159 -                 9 908 -                   26 806 -                 

Av- och nedskrivningar 490 -                       682 -                       964 -                       1 362 -                   2 371 -                   

Rörelseresultat efter avskrivningar 10 262 -                 5 975 -                   23 123 -                 11 270 -                 29 177 -                 

Resultat från finansiella poster 75                          1                            164                        2 -                           25                          

Rörelseresultat efter finansiella poster 10 187 -                 5 974 -                   22 959 -                 11 272 -                 29 152 -                 

Bokslutsdispositioner -                             -                             -                             -                             -                             

Resultat för perioden 10 187 -                 5 974 -                   22 959 -                 11 272 -                 29 152 -                 

Resultat per aktie 0,31 -                     0,39 -                     0,71 -                     0,73 -                     0,90 -                     

Eget kapital per aktie 1,47                      4,29                      1,47                      4,29                      1,49                      

Soliditet 54,1% 73,9% 54,1% 73,9% 56,2%

Antal aktier 32 509 477 15 512 367 32 509 477 15 512 367 32 509 477
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Moderbolaget

Balansräkning 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 562           4 038           3 826           

Materiella anläggningstillgångar 13 452         7 653           10 209         

Finansiella anläggningstillgångar 13 644         9 164           15 449         

Summa anläggningstillgångar 30 658        20 855        29 484        

Omsättningstillgångar

Varulager mm 19 757         12 994         15 583         

Kundfordringar 6 030           2 806           19 857         

Fordringar tecknat men ej inbet AK 28 673         50 991         -                   

Övriga fordringar 3 430           2 100           2 288           

Kassa och bank 54                255              19 076         

Summa omsättningstillgångar 57 944        69 146        56 804        

Summa Tillgångar 88 602        90 001        86 288        

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 152           3 413           7 152           

Nyemission under registrering 28 673         3 739           -                   

Fond för utvecklingsutgifter 2 252           1 876           2 188           

Fritt eget kapital 32 801         68 720         68 347         

Redovisat resultat 22 959 -        11 272 -        29 152 -        

Summa Eget kapital 47 919        66 476        48 535        

Avsättningar

Övriga avsättningar 1 649           1 753           1 676           

Summa Avsättningar 1 649           1 753           1 676           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 950              1 673           1 025           

Summa långfristiga skulder 950              1 673           1 025           

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 513           199              150              

Leverantörsskulder 16 707         6 648           7 868           

Övriga kortfristiga skulder 19 864         13 252         27 034         

Summa Kortfristiga skulder 38 084        20 099        35 052        

Summa Eget kapital och skulder 88 602        90 001        86 288        
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Koncernen

Kassaflödesanalys

2018-04-01

- 2018-06-30

2017-04-01

- 2017-06-30

2018-01-01

-2018-06-30

2017-01-01

-2017-06-30

2017-01-01

-2017-12-31

KSEK

Resultat från löpande  verksamheten -9 383 -5 840 -22 064 -11 296 -29 755

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 842 920 1 503 1 490 6 184

Kassaflöde från löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -8 541 -4 920 -20 561 -9 806 -23 571

Förändring omsättningstillgångar -24 596 -1 426 -17 829 -3 526 -24 990

Förändring korta skulder 12 635 3 839 5 511 4 136 25 890

Förändring rörelsekapital -11 961 2 413 -12 318 610 900

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 502 -2 507 -32 879 -9 196 -22 671

Förändring investeringsverksamheten -7 283 -2 451 -9 236 -5 405 -12 028

Förändring Långa/räntebärande skulder -1 080 1 130 810 1 468 -2 559

Nyemissioner mm 22 345 -1 157 22 634 -1 166 41 618

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 265 -27 23 444 302 39 059

Förändring likvida medel -6 520 -4 985 -18 671 -14 299 4 360

Likvida medel vid årets/periodens början 7 085 5 562 19 236 14 876 14 876

Likvida medel vid periodens slut 565 577 565 577 19 236

Koncernen

Eget kapital

KSEK

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

Teckningsoption 289 289

Förändring pågående nyemission 28 673 28 673

Emissionskostnader -6 329 -6 329

Periodens resultat -22 125 -22 125

Eget kapital 2018-06-30 32 509 477 7 152 147 016 -105 643 48 525

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital



 

 

 

14  

  

Granskning   

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

  

  
Kommande finansiella rapporter 2018/2019 
  

Niomånadersrapporten Q3-2018 publiceras den 23 november 2018  
Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 27 februari 2019  
Ordinarie Årsstämma hålls den 6 maj 2019 i Göteborg 
Tremånadersrapporten Q1-2019 publiceras den 6 maj 2019 

  

 

Styrelsen i Zenergy AB  

 

Skillingaryd den 24 augusti 2018  

 
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018. 

 


