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Bokslutskommuniké  Zénérgy AB (publ) 
januari – décémbér 2018 

Org. Nr. 556796-2260 
 

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2018 
 
Koncernen, belopp i KSEK Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 
Nettoomsättning 2 890 17 366 44 199 36 831 
Resultat för perioden -20 326 -13 774 -52 359 -29 543 
Balansomslutning 78 075 102 568 78 075 102 568 
Soliditet 23,2% 46,8% 23,2% 46,8% 
Likvida medel 1 401 19 236 1 401 19 236 
Resultat per aktie, kr -0,39 -0,42 -1,01 -0,91 
 

• Avtal om fastighetsprojekt värda totalt ca 62 MSEK tecknade under det fjärde kvartalet.  

• Försenade bygglovsprocesser för viktiga projekt, inklusive Ödåkraprojektet åt K-Fastigheter, 
gav upphov till akut likviditetsbrist i slutet av året. 

• Johan Olofsson utsågs till tf. VD efter Olle Magnusson med tillträde vid årsskiftet. Olle 
Magnusson kvarstår som styrelseledamot i bolaget. 

• Efter perioden meddelades att Länsstyrelsen beslutat att flytta fram utbetalning av 
investeringsstöd om 3,6 MSEK för hus 1 i egna projektet Illern1 från vid driftsättning av hus 1 
till när samtliga huskroppar besiktigats. Detta inverkade påtagligt negativt på likviditeten. 
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Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 
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 lämnade Zenergy den 30 april 2018.  
 
Zenergy rekryterar Johan Olofsson som ansvarig för inköp, logistik, produktplanering och 
affärsutveckling  
Den 7 mars meddelades att bolaget har rekryterat Johan Olofsson, med bred ledningserfarenhet från 
modulhusbranschen, till bolagets nya position som chef för inköp, logistik, produktplanering och 
affärsutveckling. Johan kommer att ingå i Zenergy-koncernens ledningsgrupp och utgöra en viktig del 
i skapandet av en effektiv process från inköp och logistik till produktion och etablering. 
 

 
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 
Hebyprojektet  
Den 2 maj meddelade 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 KBostad 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 meddelade 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.  
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Zenergys nyemission tecknades till 56 % och tillför bolaget ca 28 MSEK  
Den 21 juni meddelades 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. 

 

 
Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 
 
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 MSEK. Etableringen sker i enlighet med den tidsplan 
som kommunicerades i ett pressmeddelande den 2 maj 2018. I ett pressmeddelande den 9 
november meddelades att projektet med 22 ZIP-Bostäder i Heby nu har slutgodkänts och tagits i 
drift. 
 
Veidekke valde 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 som kontor vid expansionen av Veidekkes täkt-, återvinning- och asfaltsverksamhet i 
Härryda kommun (f.d. Landvetterkrossen).  
 
Dellånefinansiering om 17 MSEK till Illern 1 erhålls via Tessin för etapp 1 och etapp 2  
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. Under kvartalet delfinansierades även etapp 2 uppgående till 7 MSEK. Därmed har 
Zenergy upptagit crowdfunding-lån genom Tessin om totalt 17 MSEK.  
 
Bygglov beviljat och återkallat i 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 om ca 19 MSEK. Enligt pressmeddelande den 2 maj 
2018 planerades etableringen till det tredje kvartalet 2018. På grund av fördröjningar i 
bygglovsprocessen förskjuts etableringsstarten till 2019.  
 
Effektivisering och rationalisering i produktionen med hjälp av LEAN-konceptet  
Avtalen med 3 bemanningsföretag som försörjt produktionslinan med operatörer avslutades under 
augusti och omförhandlades med ett av dessa bemanningsföretag. Därmed kunde bolaget reducera 
antalet operatörer med 15 personer eller ca 30 procent.  
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Zenergy erhåller statligt investeringsstöd om 8,6 MSEK till Illern1 och märker av stort intresse från 
potentiella hyresgäster  
Den 7 september meddelade Zenergy att bolaget erhållit beslut om ca 8,6 MSEK i statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder via Länsstyrelsen i Jönköping till byggnationen av Illern1 i 
Skillingaryd med kostnadseffektiva och kvadratsmarta hyresrätter. Cirka 50 personer kom till 
premiärvisningen i början av september. Efter visningarna uppgick bostadskön för fastighetens 23 
hyresrättbostäder till ca 30 personer. 
 
Zenergy har inlett rekrytering av ny VD  
Den 11 september meddelades att styrelsen i Zenergy och VD Olle Magnusson har kommit överens 
om att Olle Magnusson lämnar posten som VD i bolaget under 2018 och kvarstår som VD till dess att 
en ny VD har rekryterats. Olle kommer att kvarstå som styrelseledamot samt under en 
övergångsperiod bistå som rådgivare till bolagets tillträdande nya VD. Styrelsens arbete med att 
rekrytera en ny VD genomförs i samarbete med en extern rekryteringskonsult. 
 
Stort intresse för Zenergy från ledande fastighets- och byggbolag vid Nordic Property Expo 2018 
Den 13 september meddelades att Zenergy medverkat vid fastighetsmässan Nordic Property Expo 
2018 den 11–12 september i Göteborg. Bolaget erhöll stort intresse för sina kostnads- och 
energieffektiva ZIP-Bostäder och knöt flera värdefulla kontakter. 

 

 
Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 
 
Avtal med Framfastgruppen om fastighetsprojekt i Strängnäs värt cirka 41 MSEK 
Den 11 oktober meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Framfastgruppen gällande 
produktion och etablering av ett fastighetsprojekt i Strängnäs med 54 bostäder, där nu 
bygglovsprocessen och detaljarbetet tar vid. Ordervärdet beräknas till cirka 41 MSEK. 
 
Avtal med Gotlandskronan om fastighetsprojekt i Visby värt cirka 15 MSEK 
Den 29 oktober meddelades att Zenergy tecknat avtal med Gotlandskronan gällande produktion och 
etablering av ett fastighetsprojekt i Visby med 24 bostäder, där nu bygglovsprocessen och 
detaljarbetet tar vid. Ordervärdet beräknas till cirka 15 MSEK. 
 
Zenergy tecknar avtal om hotellbostäder värda minst 6 MSEK samt meddelar att Hebyprojektet är 
slutgodkänt 
Den 9 november meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal om produktion och etablering av en 
första etapp ZIP-hotellbostäder vid Mauritzbergs Slott & Golf till ett värde om ca 6 MSEK. Ytterligare 
två etapper planeras med ett totalt värde om 19 MSEK. Dessutom meddelades att projektet med 22 
ZIP-Bostäder i Heby har slutgodkänts och tagits i drift. 
 
Handelsstopp i Zenergy 
Den 7 december stoppades handeln i Zenergy AB med anledning av bolagets ansträngda 
likviditetssituation. Handeln återupptogs den 12 december efter att bolaget publicerat en 
uppdatering. 
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Zenergy kommenterar bolagets finansiella situation och likviditet 
Den 12 december meddelade Zenergy att bolaget har en akut likviditetsbrist och att det föreligger ett 
kapitalbehov om cirka 12 MSEK fram till och med februari 2019. Med anledning av detta meddelade 
styrelsen sin avsikt att söka en bryggfinansiering om 13 MSEK under december 2018. 
 
Zenergy utser Johan Olofsson som tf. VD 
Den 20 december meddelades att Olle Magnusson lämnar posten som VD för Zenergy vid årsskiftet, 
men att han kommer att kvarstå som styrelseledamot och under en övergångsperiod bistå som 
rådgivare till bolagets tillträdande nya tf. VD Johan Olofsson. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Zenergy ansöker om företagsrekonstruktion 
Den 10 januari meddelades att Zenergy kommer att ansöka om företagsrekonstruktion då bolagets 
styrelse inte lyckats att säkra en bryggfinansiering inom den tid som stått till buds. 
 
Zenergys ansökan om företagsrekonstruktion beviljas av Jönköpings tingsrätt 
Den 11 januari meddelade Zenergy att bolagets ansökan om företagsrekonstruktion beviljats av 
Jönköpings tingsrätt samt att advokat Johan Sölveland utsetts till rekonstruktör. 
 
Uppdateringar om Zenergys rekonstruktion 
Den 23 januari meddelades att rekonstruktören, advokat Johan Sölveland vid Advokatfirman 
Glimstedt, underrättat berörda fordringsägare jämlikt 2 kap 13 § Lag (1996:764) om 
företagsrekonstruktion samt att en preliminär rekonstruktionsplan kommer att presenteras för 
fordringsägare och andra intressenter i ärendet senast den 24 januari 2019. Vidare meddelades den 
24 januari att Jönköpings Tingsrätt fattat beslut om fortsatt rekonstruktion för Zenergy AB. 
 
Framfastgruppen avser inte fullfölja fastighetsprojekt i Strängnäs 
Den 12 februari meddelade Zenergy att Framfastgruppen inte avser fullfölja uppgörelsen med 
Zenergy om att uppföra ett 50-tal lägenheter i Strängnäs till ett värde om ca 40 MSEK. Anledningen 
är Zenergys pågående företagsrekonstruktion, som har förorsakats av utdragna bygglovsprocesser 
som tärt hårt på bolagets likviditet. 
 
Länsstyrelsen skjuter oväntat fram utbetalningen av beviljat investeringsstöd 
Efter perioden meddelades att Länsstyrelsen ändrat sitt beslut beträffande utbetalning av 
investeringsstöd om 3,6 MSEK för hus 1 i Zenergys egna projekt Illern1, av 8,6 MSEK totalt för 
projektet, från vid driftsättning av hus 1 till när samtliga huskroppar besiktigats. Detta påverkade 
bolagets likviditet påtagligt kring årsskiftet. 
 
  



 

  

            

 

Zenergy AB | Storgatan 82 | SE-568 32 Skillingaryd 
Tel +46 36 121 340 | info@zenergy.se| www.zenergy.se 

VD Johan Olofsson kommenterar det fjärde kvartalet 2018 
 
Det fjärde kvartalet 2018 bjöd på flera positiva nyheter för Zenergy, men dessa överskuggades av den 
mycket ansträngda likviditetssituationen vid årsskiftet som vi nu arbetar intensivt för att hantera. 
 
Om vi börjar med de goda nyheterna så går det att konstatera att Zenergys bostadskoncept ligger mer rätt 
i tiden än någonsin med tanke på hur den svenska bostadsmarknaden ser ut. Den stora 
befolkningsökningen under de senaste åren innebär att det finns ett mycket stort behov av kvalitativa och 
kostnadseffektiva hyresrätter, och nya EU-regler kräver en historisk omställning till låg energiförbrukning 
för samtliga nybyggnationer från och med år 2020.  
 
Zenergys ZIP-Element och ZIP-Bostäder är framtagna för att vara konkurrenskraftiga på denna typ av 
marknad, och under 2018 har allt fler väletablerade aktörer insett fördelarna med vårt koncept. Vi 
tecknade avtal värda cirka 62 MSEK under Q4 2018, och sedan tidigare finns ett omfattande ramavtal med 
K-fastigheter om ca 750 lägenheter under 5 år värt ca 700 MSEK. 
 
Under 2018 färdigställde vi även vår industriella produktionslina i Skillingaryd. Den gör det möjligt att 
färdigställa 3 enheter per dag, vilket motsvarar 3 enrumslägenheter. Fabriken ligger på en industritomt 
om 27 000 kvm som ger gott om utrymme att utöka kapaciteten vid behov, och dessutom finns option att 
förvärva ytterligare närliggande mark.  
 
Under slutet av 2018 driftsattes den första och största etappen av vårt första egna fastighetsprojekt, Illern 
1, som etablerades i Skillingaryd. Tyvärr har den likvida situationen försenat uppförandet av hus 2 och 3, 
arbeten har pågått men i mindre omfattning än ursprungligen planerat. Intresset från potentiella 
hyresgäster är stort och vi ser inga svårigheter till att hyra ut samtliga lägenheter. Samtliga lägenheter i 
hus 1 är inflyttade. Ytterligare kontraktsskrivning för hus 2 och 3 pågår.   
 
Framstegen ovan innebar att Zenergy var positionerat för en hög produktionstakt i slutet av kvartalet då 
jag tog över som VD efter Olle Magnusson. Utdragna bygglovsprocesser för flera viktiga projekt, inklusive 
pilotprojektet för ramavtalet med K-Fastigheter i Ödåkra, gjorde dock att vi inte kunde utnyttja 
produktionskapaciteten. Det blev mycket kostsamt, och den likviditetsbrist som följde innebar att vi blev 
tvungna att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion i januari 2019. 
 
De betydande värdena i Zenergys koncept, fastighetsinnehav, tecknade avtal och varumärke gör dock att 
vi ser ljust på framtiden, och ett intensivt optimeringsarbete pågår. Jämfört med Q2 2018 har vi sänkt 
bolagets löpande kostnader med ca 25 procent, och dessutom förenklas och paketeras produktutbudet. 
Det gör att Zenergy nu har potential att bli vinstdrivande vid en betydligt lägre produktionsvolym än 
tidigare.  
 
Vi arbetar intensivt med att sälja fastigheterna Illern1 samt f.d personalbostaden Blåsippan, vilket 
förväntas ge ett betydande kapitaltillskott under första halvåret 2019. Intresset för Illern ger anledning till 
att se mycket positivt på en kommande försäljning. Värdet i t.ex Illern visar på potentialen att bygga stora 
värden i Zenergy givet att vi får igång en löpande, kontinuerlig produktion. 
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Jag vill slutligen tacka alla intressenter som bidragit till att ta Zenergy så här långt och etablera bolagets 
varumärke under 2018, samt hoppas att ni följer med oss även under 2019 och framåt. Vi arbetar 
intensivt med att skära ned kostnader, standardisera och förenkla produktutbudet för att därigenom 
återupprätta bolagets förtroende och målmedvetet sträva efter att bli en stark, svensk aktör under den 
nya era, med krav på kostnadseffektivitet och lågenergi, som den svenska fastighetsbranschen står inför. 

 
Johan Olofsson 
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 enligt BBR-

tillgänglighetskrav. Enheterna 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. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen 

inom bolagets koncept utvecklas nu två typhus som baseras på två olika plattformar med samma 

bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen 

erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med 

10-15% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre fastighetsmått. 

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 vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en 

tillverkningskapacitet om cirka 35 000 m2 BOA per år. För närvarande effektiviseras flödet i 

produktionen för att kunna köra fabriken med lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym. Detta 

är viktigt då en lägre nivå för break-even gör bolaget betydligt mindre sårbart för förseningar inom 

enstaka fastighetsprojekt. 
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Zenergy ZIP-Bostäder Bolaget har utvecklat olika modulära 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 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 har tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda 

lösningar för vård, 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 

genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter. 

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 de kommersiella förutsättningarna för industriellt byggande av ett 

kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element. 

Chalmers genomför denna vinter en omfattande studie med en ZIP/CLT-vägg i centrala Göteborg. 

Aktien 

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015. 
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.  
 

Ägarstruktur 2018-12-31 

Ägare  Andel (%)  
Avanza Pension  5,84  
Christer Hovdegård  3,92  
Sebahattin Hocaoglu  2,88  
Mikhael Jamil Moussan  2,87  
Nordnet Pensionsförsäkring  1,93  
K-Fast Värdepapper AB  1,89  
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Joachim Gunnarsson Ekdahl  1,44  
Lipco AB  1,23  
Mustafa Harmanci  0,88  
Olle Magnusson  0,87  
Övriga (ca 3 500 st)  76,25  
Totalt  100  

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter) i koncernen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till 
2 406 KSEK vilket är 14 483 KSEK lägre än motsvarande period 2017. Ackumulerat för 2018 uppgick 
nettoomsättningen till 40 114 KSEK vilket är 5 884 KSEK högre än 2017.  
 
Utöver den redovisade nettoomsättningen för 2018 så har tillverkning skett av ”Strix-enheterna” för 
inspelningen av Farmen samt samtliga enheter för Illern. Exklusive hyran för ”Strix-enheterna” har 
dessa inte tagits upp i omsättningen. Samlat marknadsvärde vid försäljning av dessa enheter bedöms 
till över 30 mkr. 
 
Omsättningen under året har varierat kraftigt och tyvärr har detta haft signifikant påverkan på 
resultatet. Variationen i omsättning har till stora delar sin grund i en för smal offertportfölj där 
beroendet av enskilda affärer och aktörer varit för stort. Det har gjort att bygglovsprocesser och 
liknande fått ett mycket direkt genomslag i omsättningen.  
 
Hyresintäkterna under 2018 uppgick till 4 085 KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och 
skolmoduler samt boendemoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Hyresintäkterna för 2017 uppgick till 
2 601 KSEK. 
 

Kostnader 

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster uppgick under 

fjärde kvartalet till 10 028 KSEK (18 780 KSEK). Ackumulerat för 2018 uppgick dessa till 56 479 KSEK 

(34 652 KSEK). Täckningsbidraget för fjärde kvartalet är negativt och uppgick till -7 132 KSEK. För 

motsvarande period 2017 uppgick täckningsbidraget till -1 261 KSEK. För helåret 2018 uppgick det till 

-12 139 KSEK (3 300 KSEK). Det negativa bidraget för fjärde kvartalet 2018 beror till stor del på 

nedskrivningar i lagervärden. 

 
Koncernens omkostnader (övriga externa kostnader samt personalkostnader) under fjärde kvartalet 
2018 uppgick till 7 791 (11 737) KSEK. Ackumulerat för 2018 uppgick dessa till 31 818 (29 280) KSEK. 
Minskningen av omkostnaderna för fjärde kvartalet uppgick till 3 946 KSEK. Trots detta så ökade 
omkostnaderna ackumulerat för året med 2 538 KSEK. Att omkostnaderna minskat under fjärde 
kvartalet är ett välkommet trendbrott. Det aktiva arbete som ligger bakom minskningen i detta 
kvartal har fortsatt även efter periodens slut och förväntas ge effekter under kommande kvartal. 
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Utvecklingskostnaderna har även under 2018 varit signifikanta och till helhet tagits via 
resultaträkningen. I samband med årsbokslutet och den osäkerhet som råder har beslut tagits att 
skriva ned samtliga immateriella tillgångar till 0. Det gör att av- och nedskrivningar har ökat från 728 
KSEK fjärde kvartalet 2017 till 3 983 KSEK. Av det utgör 3 084 KSEK nedskrivning av engångskaraktär. 
 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende fjärde kvartalet 2018 uppgick till -20 295 (-13 
866) KSEK. Ackumulerat för 2018 uppgick resultat efter finansiella poster till -52 235 KSEK (-29 755 
KSEK). För fjärde kvartalet har resultatet försämrats med 6 429 KSEK och ackumulerat för året 
uppgick resultatförsämringen till 22 480 KSEK.  
 

 

Balansräkning 

Tillgångar 
De immateriella anläggningstillgångarna har i och med bokslutet skrivits av helt. Materiella 
anläggningstillgångar i koncernen per 2018-12-31 uppgick till 55 240 (40 648) KSEK. Ökningen om 14 
592 KSEK består i sin helhet av pågående byggnation av Illern. 
 
Omsättningstillgångar i koncernen för 2018 uppgick till 22 438 (57 659) KSEK. Minskningen på 35 221 
KSEK avser främst minskade kundfordringar samt likvida medel. 
 

Skulder 

Koncernens skulder per 2018-12-31 uppgick till 55 294 (50 800) KSEK. Ökningen om 4 494 KSEK avser 

främst lån genom Tessin samt ökade leverantörsskulder samtidigt som interimsskulderna minskat. 

 
Finansiell ställning 
Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 18 087 (48 016) KSEK. 
Det totala kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -2 799 (-14 139) KSEK och ackumulerat för året -
17 835 (4 360) KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till -2 461 (-9 098) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året -38 204 (-22 671) KSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till -7 004 (-3 475) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året -16 972 (-12 028) KSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till 6 666 (-1 566) KSEK under fjärde 
kvartalet och ackumulerat för året 37 341 (39 059) KSEK. 
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 1 401 (19 236) KSEK vid årets slut.  
 
Moderbolaget hade per 2018-12-31 inga krediter hos banker.  
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Finansiella rapporter 

 

 
 

Koncernen

Resultaträkning 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

KSEK -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 406                    16 889                40 114                34 230                

Hyresintäkter 484                        477                     4 085                  2 601                  

Övriga rörelseintäkter 6                            153                     141                     1 121                  

Summa rörelsens intäkter 2 896                    17 519                44 340                37 952                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 6 554 -                   11 903 -               29 211 -               19 329 -               

Främmande tjänster/Legoarbeten 3 474 -                   6 877 -                 27 268 -               15 323 -               

Övriga externa kostnader 3 992 -                   8 087 -                 14 935 -               17 146 -               

Personalkostnader 3 799 -                   3 650 -                 16 883 -               12 134 -               

Övriga rörelsekostnader 495 -                       495 -                    

Rörelseresultat före avskrivningar 15 418 -                 12 998 -               44 452 -               25 980 -               

Av- och nedskrivningar 3 983 -                   728 -                    6 411 -                 3 213 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 19 401 -                 13 726 -               50 863 -               29 193 -               

Resultat från finansiella poster 894 -                       140 -                    1 372 -                 562 -                    

Rörelseresultat efter finansiella poster 20 295 -                 13 866 -               52 235 -               29 755 -               

Skatt 31 -                         92                        124 -                    212                     

Resultat för perioden 20 326 -                 13 774 -               52 359 -               29 543 -               

Resultat per aktie, kr 0,39 -                     0,42 -                   1,01 -                   0,91 -                   

Eget kapital per aktie, kr 0,35                      1,48                    0,35                    1,48                    

Soliditet 23,2% 46,8% 23,2% 46,8%

Antal aktier 51 624 696 32 509 477 51 624 696 32 509 477
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Koncernen

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                             3 826                    

Materiella anläggningstillgångar 55 240                  40 648                  

Finansiella anläggningstillgångar 397                        435                        

Summa anläggningstillgångar 55 637                  44 909                  

Omsättningstillgångar

Varulager mm 14 601                  15 583                  

Kundfordringar 3 415                    20 071                  

Övriga fordringar 3 021                    2 769                    

Kassa och bank 1 401                    19 236                  

Summa omsättningstillgångar 22 438                  57 659                  

Summa Tillgångar 78 075                  102 568                

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 11 357                  7 152                    

Övrigt tillskjutet kapital 142 610                124 383                

Balanserat resultat inkl periodens resultat 135 880 -               83 519 -                 

Summa Eget kapital 18 087                  48 016                  

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 532                    1 676                    

Uppskjuten skatt 2 162                    2 076                    

Summa Avsättningar 4 694                    3 752                    

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 29 426                  14 365                  

Summa långfristiga skulder 29 426                  14 365                  

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 064                    1 214                    

Leverantörsskulder 12 271                  7 895                    

Övriga kortfristiga skulder 12 533                  27 326                  

Summa Skulder 25 868                  36 435                  

Summa Eget kapital och skulder 78 075                  102 568                
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Moderbolaget

Resultaträkning 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

KSEK -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 2 406                    18 476                  41 604                  40 030                  

Övriga rörelseintäkter 86                          213                        421                        1 301                    

Summa rörelsens intäkter 2 492                    18 689                  42 025                  41 331                  

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 6 554 -                   12 845 -                 31 095 -                 23 817 -                 

Främmande tjänster/Legoarbeten 3 474 -                   6 877 -                   27 343 -                 15 323 -                 

Övriga externa kostnader 3 738 -                   7 699 -                   14 232 -                 16 863 -                 

Personalkostnader 3 799 -                   3 650 -                   16 883 -                 12 134 -                 

Rörelseresultat före avskrivningar 15 073 -                 12 382 -                 47 528 -                 26 806 -                 

Av- och nedskrivningar 3 644 -                   462 -                       5 138 -                   2 371 -                   

Rörelseresultat efter avskrivningar 18 717 -                 12 844 -                 52 666 -                 29 177 -                 

Resultat från finansiella poster 244 -                       26                          5                            25                          

Rörelseresultat efter finansiella poster 18 961 -                 12 818 -                 52 661 -                 29 152 -                 

Bokslutsdispositioner -                             -                             -                             -                             

Resultat för perioden 18 961 -                 12 818 -                 52 661 -                 29 152 -                 

Resultat per aktie 0,37 -                     0,39 -                     1,02 -                     0,90 -                     

Eget kapital per aktie 0,35                      1,49                      0,35                      1,49                      

Soliditet 30,4% 56,2% 30,4% 56,2%

Antal aktier 51 624 696 32 509 477 51 624 696 32 509 477
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Moderbolaget

Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                    3 826           

Materiella anläggningstillgångar 25 489         10 209         

Finansiella anläggningstillgångar 12 003         15 449         

Summa anläggningstillgångar 37 492         29 484         

Omsättningstillgångar

Varulager mm 14 601         15 583         

Kundfordringar 3 275           19 857         

Övriga fordringar 3 245           2 288           

Kassa och bank 644              19 076         

Summa omsättningstillgångar 21 765         56 804         

Summa Tillgångar 59 257         86 288         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 11 357         7 152           

Fond för utvecklingsutgifter -                    2 188           

Fritt eget kapital 59 321         68 347         

Redovisat resultat 52 661 -        29 152 -        

Summa Eget kapital 18 017         48 535         

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 532           1 676           

Summa Avsättningar 2 532           1 676           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut -                    1 025           

Summa långfristiga skulder -                    1 025           

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut -                    150              

Leverantörsskulder 12 245         7 868           

Övriga kortfristiga skulder 26 463         27 034         

Summa Kortfristiga skulder 38 708         35 052         

Summa Eget kapital och skulder 59 257         86 288         



 

  

            

 

Zenergy AB | Storgatan 82 | SE-568 32 Skillingaryd 
Tel +46 36 121 340 | info@zenergy.se| www.zenergy.se 

 
  

Koncernen

Kassaflödesanalys

2018-10-01

 - 2018-12-31

2017-10-01

-2017-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

KSEK

Resultat från löpande  verksamheten -20 295 -13 866 -52 235 -29 755

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5 247 876 3 798 6 184

Kassaflöde från löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -15 048 -12 990 -48 437 -23 571

Förändring omsättningstillgångar 10 431 -12 883 17 386 -24 990

Förändring korta skulder 2 156 16 775 -7 153 25 890

Förändring rörelsekapital 12 587 3 892 10 233 900

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 461 -9 098 -38 204 -22 671

Förändring investeringsverksamheten -7 004 -3 475 -16 972 -12 028

Förändring Långa/räntebärande skulder 6 826 -1 560 14 911 -2 559

Nyemissioner mm -160 -6 22 430 41 618

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 666 -1 566 37 341 39 059

Förändring likvida medel -2 799 -14 139 -17 835 4 360

Likvida medel vid årets/periodens början 4 200 33 375 19 236 14 876

Likvida medel vid periodens slut 1 401 19 236 1 401 19 236
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Granskning  

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

 

 
Kommande finansiella rapporter 2019 
 
Ordinarie årsstämma hålls den 6 maj 2019 i Göteborg 
Delårsrapporten för perioden januari – mars 2019 publiceras den 6 maj 2019 
Sexmånadersrapport publiceras den 27 augusti 2019 
Niomånadersrapport publiceras den 22 november 2019 
Tolvmånadersrapport publiceras den 27 februari 2020 
 
Styrelsen i Zenergy AB 
 
 
Skillingaryd den 27 februari 2019 

Koncernen

Eget kapital

KSEK

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

Teckningsoption 289 289

Nyemission 19 115 219 4 205 24 467 28 672

Emissionskostnader -6 531 -6 531

Periodens resultat -52 359 -52 359

Eget kapital 2018-12-31 51 624 696 11 357 142 608 -135 877 18 087

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital


