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Delå rsråpport Zenergy AB (publ) 
jånuåri – juni 2019 

Org. Nr. 556796-2260 
 

Sammanfattning av delårsrapporten – Kvartal 2 2019 
 
Koncernen, belopp i KSEK Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 2018 
Nettoomsättning 647 8 001 1 339 27 007 44 199 
Resultat för perioden -1 322 -9 413 -6 739 -22 125 -52 359 
Balansomslutning 114 313 109 414 114 313 109 414 78 075 
Soliditet 42,2% 44,3% 42,2% 44,3% 23,2% 
Likvida medel 24 836 565 24 836 565 1 401 
Resultat per aktie, kr -0,01 -0,29 -0,04 -0,68 -1,01 
 

• Zenergys energieffektiva fastighetsprojekt Illern med 23 lägenheter i Skillingaryd såldes för 
cirka 28,3 MSEK till Stjärnporten AB. Även fastigheten Blåsippan 2, också beläget i 
Skillingaryd, såldes under perioden för cirka 2,5 MSEK till en privatperson. 

• Zenergys årsstämma den 6 maj valde Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik 

Häggkvist och Pontus Eklind till styrelseledamöter samt Johan Lind till styrelsens ordförande. 

• Johan Olofsson befordrades av den nya styrelsen från tf. VD till VD för Zenergy.  

• Zenergys företrädesemission om 25,8 MSEK fulltecknades, och därutöver genomfördes 

riktade emissioner om 8 MSEK vardera till de nya huvudägarna Stjärnporten AB samt 

Hökerum Kapitalförvaltning AB, ett dotterbolag till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. 
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Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 
Fastighetsprojektet Illern med 23 energieffektiva lägenheter säljs för ca 28,3 MSEK 
Den 1 april meddelade Zenergy att dotter-dotterbolaget Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB 
sålt fastigheten Illern 1 i Skillingaryd för cirka 28,3 MSEK till Stjärnillern AB (dotterbolag till 
Stjärnporten AB) som företräds av Peter Stråhle. 3 MSEK erlades direkt för bland annat 
färdigställande av entreprenaden av moderbolaget Zenergy AB. Betalning av slutlikvid samt 
återbetalning av lån som erhållits via crowdfunding-plattformen Tessin genomfördes under augusti 
2019 efter bland annat färdigställd entreprenad. 
 
Beviljad förlängning av Zenergys rekonstruktion 
Den 24 april meddelade Zenergy att bolaget ansökt om förlängning av rekonstruktionen, och att 
Jönköpings tingsrätt meddelat att företagsrekonstruktionen tillåts pågå under ytterligare högst tre 
månader (längst till och med den 11 juli 2019). 
 
Zenergy säljer personalbostaden Blåsippan 2, Skillingaryd för ca 2,5 MSEK 
Den 6 maj meddelade Zenergy att bolaget säljer fastigheten Blåsippan 2, Skillingaryd för ca 2,5 MSEK 
till en privatperson. Handpenning om 10 procent erlades i maj och resterande slutlikvid erläggs vid 
tillträdet som beräknas till den 1 september 2019. 
 
Zenergys årsstämma beslutar om val av ny styrelse 
Zenergys årsstämma som hölls den 6 maj 2019 beslutade bland annat om att välja Johan Lind, Fredrik 
Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist och Pontus Eklind till styrelseledamöter. Johan Lind valdes till 
styrelsens ordförande.  
 
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till Pontus Eklind med 75 000 kronor. Övriga ledamöter 
erhåller enbart teckningsoptioner enligt särskilda villkor genom emittering av totalt 21 887 408 
teckningsoptioner av serie A med rätt till teckning av nya A-aktier i bolaget. Fredrik Ståhl, Johan Lind, 
Peter Stråhle och Henrik Häggkvist äger rätt att teckna 5 471 852 teckningsoptioner vardera. 
Optionerna ger rätt att teckna en ny A-aktie mot kontant betalning till en kurs om 30 öre per aktie.  
 
Jönköpings Tingsrätt fastställer offentligt ackord om 50 procent för Zenergy 
Den 16 maj meddelade Zenergy att Jönköpings tingsrätt beslutat att fastställa det av Zenergy 
föreslagna offentliga ackordet om 50 procent. 
 
Zenergy reducerar personalstyrkan med ytterligare tre heltidstjänster 
Den 16 maj meddelade Zenergy att bolaget, som i ett led i arbetet med att minska kostnaderna och 
förstärka kassaflödet, beslutat att minska personalstyrkan med ytterligare tre heltidstjänster på 
tjänstemannasidan. Som ett steg i denna process kom Zenergy och Magnus Hjalmarsson överens om 
att avveckla rollen som CFO och vice VD för Zenergy. Magnus anslöt till bolaget i december 2017 och 
slutade den 17 juni 2019. 
 
Privat aktieägare ökar sitt innehav i Zenergy till över 5 procent i B-aktier 
Den 21 maj meddelade Zenergy att den privata aktieägaren Sebahattin Hocaoglu uppnått ett innehav 
av 3 025 400 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar 5,86 procent. Sebahattin har haft ett innehav om 
över 2 procent under en längre tid som under 2019 utökats till den nuvarande nivån. 
 
 



 

  

            

 

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

 
 
Johan Olofsson befordras till VD för nya Zenergy 
Den 7 juni meddelade Zenergy att styrelsen som utsågs vid årsstämman den 6 maj 2019 beslutat att 
befordra tf. VD Johan Olofsson till VD för Zenergy AB samt dess dotterbolag. Johan tillträdde per 
omgående. 
 
K-fastigheter köper entreprenadenheter av Zenergy för ca 1,2 MSEK 
Den 7 juni meddelade Zenergy att K-fastigheter, som sedan tidigare innehar entreprenadenheter från 
Zenergy, beställt ytterligare enheter som kommer att användas som bland annat kontor och 
manskapsbodar. Ordervärdet uppgår till ca 1,2 MSEK med produktionsstart i juni 2019. 
 
Zenergys rekonstruktör ansöker om upphörande av rekonstruktionen 
Den 11 juni meddelade Zenergy att bolagets rekonstruktör advokat Johan Sölveland, Glimstedt 
Göteborg beslutat att ansöka om att Zenergys rekonstruktion skall upphöra. Detta efter att Zenergy 
framgångsrikt lyckats sälja av flera fastighetsprojekt, välja in flera nya, starka huvudägare i styrelsen, 
erhålla offentligt ackord om 50 procent samt genomföra nödvändiga nyemissioner för att förstärka 
bolagets finansiella ställning. 
 
Zenergy genomför fulltecknad företrädesemission om ca 25,8 MSEK samt två riktade emissioner 
om totalt 16 MSEK 
Den 17 juni meddelade Zenergy att bolagets företrädesemission om ca 25,8 MSEK före 
emissionskostnader blivit fulltecknad. Vidare meddelades att Zenergy samtidigt verkställt två riktade 
emissioner om 8 MSEK vardera till de nya huvudägarna Stjärnporten AB samt Hökerum 
Kapitalförvaltning AB, ett dotterbolag till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. Detta innebar att 
Zenergy tillfördes totalt ca 41,8 MSEK före emissionskostnader. 
 
Företrädesemissionen omfattade 103 249 392 aktier av serie B med teckningsperioden 20 maj 2019 - 
10 juni 2019. För en (1) innehavd aktie i Zenergy erhölls två (2) teckningsrätter, och det krävdes en 
(1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. De riktade emissionerna omfattade totalt 17 000 000 
A- samt 47 000 000 B-aktier och riktades till lika delar till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB och 
Stjärnporten AB. 
 
Efter registrering av samtliga genomförda emissioner kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 
218 847 088, fördelat på 17 000 000 A-aktier och 201 874 088 B-aktier. Bolagets aktiekapital efter 
emissionerna uppgår till ca 48 152 305 SEK. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Zenergys rekonstruktion upphör 
Den 1 juli meddelades att tingsrätten i Jönköping beslutat att Zenergys företagsrekonstruktion skall 
upphöra och att ärendet avskrivs från vidare handläggning. 
 
Order om kontor till Fortifikationsverket 
Den 23 augusti meddelades att en mindre beställning av kontor till ett värde om ca 1,9 MSEK 
avropats av Fortifikationsverket. 
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VD-kommentar till delårsrapporten januari-juni 2019 
 
Det andra kvartalet 2019 präglades liksom hela första halvåret av två ytterligheter för Zenergy. Först 
en tuff och negativ period med akut likviditetsbrist som ledde till rekonstruktion, och därefter en 
glädjande och positiv avslutning på kvartalet då Zenergy kunde avsluta rekonstruktionen som ett 
pånyttfött och starkare bolag än tidigare.  
 
Det nya Zenergy har en välmeriterad styrelse med representanter från starka storägare, och med tre 
fulltecknade emissioner, utbetalt investeringsstöd samt försäljningen av fastighetsprojektet Illern och 
den så kallade gamla läkarstationen på Berggatan bakom oss har vi även det kapital som behövs för 
att lägga grunden till en uthållig och framgångsrik verksamhet. 
 
Under den här resan har den största och viktigaste förändringen varit förstärkningen av Zenergys 
ägarstruktur. Tidigare kontrollerade ingen enskild ägare 3% eller mer i bolaget, och avsaknaden av ett 
ankare i ägandet bidrog negativt under bolagets entreprenörsfas. I arbetet med att komma stärkt ur 
bolagets rekonstruktion identifierades efter sondering två ekonomisk välbalanserade branschaktörer 
i position att råda bot på detta: Hökerum Bygg AB och Stjärnporten AB. Representanter för dessa nya 
storägare i Zenergy utgör nu bolagets styrelse tillsammans med Pontus Eklind som har en gedigen 
bakgrund inom bland annat modulhusbyggnation i exekutiva befattningar. Den nya ägarstrukturen 
och styrelsen tillför Zenergy en värdefull motor med kompetens inom bygg, fastighet och 
försäljningsnätverk som kommer att bli avgörande när vi nu växlar upp verksamheten igen. Vi har nu 
goda möjligheter att utveckla bolaget utifrån en långsiktig strategi med beaktande av utvecklingen i 
vår bransch, samtidigt som vi kan göra det med en helt annan ekonomisk grundtrygghet och styrka 
än tidigare. 
 
Utöver att säkra upp Zenergys ägande och grundläggande ekonomiska ställning har vi i ledningen 
även vidtagit omfattande åtgärder under H1 2019 för att reducera såväl rörliga som fasta kostnader i 
bolaget. Bland annat var den fast anställda personalstyrkan i princip halverad under Q2 1019 jämfört 
med Q2 2018, vilket minskar overheadkostnaderna radikalt. Denna process är avslutad sedan en tid 
tillbaka. Vi genomför nu även en övergripande översyn av löpande avtal, tjänstebilskontrakt etc. Vårt 
främsta fokus är att rusta verksamheten för att nå lönsamhet redan vid en lägre försäljningsvolym än 
där Zenergy befann sig innan rekonstruktionen. 
 
Fastighetsprojektet Illern har nu sålts och överlåtits till Stjärnillern AB, ett dotterbolag till 
Stjärnporten AB som är en av Zenergys två nya huvudägare. Vid överlåtelsen kunde vi med glädje 
konstatera att hela 90 procent av lägenheterna var uthyrda, och att vi nu har tillgång till en 
närbelägen och representativ referens med hyresgäster som bor och vistas i både interiör och 
exteriör miljö. Illern ligger bara någon kilometer från fabriken, vilket gör det möjligt att presentera 
oss för potentiella kunder och visa detaljer som glasräcken, sedumtak, solceller och stenfasad med 
mera, samt givetvis lägenheter inredda med hög standard.  
 
En översyn av fabrikens flöde och kapacitet har initierats med syfte att utveckla och effektivisera 
framförallt montage/kortlagring av moduler samt limning och formatering av ZIP-element. Vi har 
som målsättning att vara väl förberedda för att snabbt kunna genomföra investeringsåtgärder i bland 
annat ny maskinteknik i samband med erhållande av betydande ordervolymer. Under tiden 
genomförs en moderat och successiv ökning av produktionskapaciteten samtidigt som vi ser till att 
flödet blir mer kontrollerat än tidigare.  
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Arbetet med att strömlinjeforma och förtydliga produktportföljen fortgår. Vi har nu paketerat två 
olika bostadstyphus baserade på endast två plattformar som kan kombineras till ett flertal olika 
konfigurationer. Dessutom har vi sett över marginalprissättningen i kombination med att erbjuda 
bostäder som entreprenadpaket i olika nivåer: från bostadsenheter fritt fabrik till nyckelfärdiga 
byggnader som levereras på byggplatsen. Detta möjliggör en snabb offertprocess, säkrare kalkyler 
och en tydligare produkt för kunden. 
 
Det är glädjande att vi nu återigen ser en betydande uppgång i antalet förfrågningar som kommer in 
till Zenergy. Trenden är särskilt positiv inom bostäder, men även kontor samt själva ZIP-elementet 
sticker ut i statistiken.  
 
Som nytillträdd permanent VD arbetar jag tillsammans med vår nya styrelse för att strukturera och 
bygga upp ett nytt försäljningsnätverk som omfattar både modulär produktion och ZIP-elementet. 
Både VD och styrelse är aktiva inom arbetet med att kartlägga möjligheter och stärka upp 
försäljningen, och bland annat träffade vi i augusti en överenskommelse med en säljrepresentant för 
flerbostadshus som baseras på prestationsbaserad ersättning. Fler aktörer är under bearbetning. 
 
Slutligen är min spontana känsla att byggbranschen, som ofta beskrivs som trögrörlig och 
konservativ, nu tydligt indikerar både ett allt större intresse och en större generell acceptans för olika 
sandwichkonstruktioner. Det pågår en förändring i branschen, och Zenergy kommer att fortsätta 
agera katalysator för denna process samtidigt som vi kan ta del av de affärsmöjligheter som 
förväntas uppstå. Det här är något som vi gärna berättar mer om på den aktieägarträff som vi 
planerar att genomföra under Q4 2019 alternativt Q1 2020, och då kommer vi även att visa upp våra 
fabrikslokaler. Vi ber att få återkomma med exakt tidpunkt för detta event. 
 
Vi går nu in i H1 2019 fulla av tillförsikt, och jag vill ta tillfället i akt att tacka samtliga intressenter, 
partners och i synnerhet Er aktieägare som har gjort det detta nya Zenergy möjligt.  
 
Johan Olofsson 
VD Zenergy AB (publ) 
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Zenergys vision  

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

producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv 

inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare 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, äldreboenden entreprenadenheter etc.  

 

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-krav. 

Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget 

har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. 

Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas 

två typhus som baseras på endast 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 ca 

10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått. 

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och 
varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och 
golvkonstruktion. 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 produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.  
 
Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig 

tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra 

lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. En viktig egenskap att uppnå för att göra 

bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa 

i kundprojekt. 

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

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

från ett rum på ca 18 m2 till 6 rum på ca 150 m2. 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 det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.  

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

kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. 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 
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viktig. Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda 

lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc. 

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.  

 

Aktien 

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

Ägarstruktur 2019-06-30 

Ägare  Innehav (%) 
Aqurat FK AB (A-aktier samt B-aktier) 55,35* 
Sebahattin Hocaoglu  2,71 
Avanza Pension  1,83 
Christer Hovdegård  1,75 
Mikhael Jamil Moussan  1,20 
Nordnet Pensionsförsäkring  0,89 
Swedbank Försäkring 0,69 
Joachim Gunnarsson Ekdahl  0,61 
Lipco AB  0,55 
Krister Angel 0,43 
Övriga (ca 3 300 st)  33,99 
Totalt 100 

 

* Registreringen av den riktade nyemissionen till Hökerum Kapitalförvaltning AB och Stjärnporten AB 
genomfördes under månadsskiftet juni/juli och aktieboken hann ej bli uppdaterad med dessa ägare per 
190630. Det är anledningen till att Aqurat FK AB (fondkommissionären) står upptagen i ägarstrukturen ovan. 

 

 

 

 



 

  

            

 

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

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen under andra kvartalet 
2019 uppgick till 65 (7 373) KSEK vilket är 7 308 KSEK lägre än motsvarande period 2018. 
Ackumulerad nettoomsättning för första halvåret uppgick till 110 (25 880) KSEK. 
 
Hyresintäkterna under andra kvartalet uppgick till 582 (628) KSEK. Detta avser främst uthyrning av 
kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB samt uthyrning av lägenheter i Illern-
fastigheten. Ackumulerade hyresintäkter för första halvåret uppgick till 1 229 (1 127) KSEK. 
 
Övriga rörelseintäkter i koncernen under andra kvartalet 2019 uppgick till 4 133 (110) KSEK, varav 
4 120 KSEK avser erhållet ackord i samband med rekonstruktionen. 
 
I Zenergy AB består omsättningen i stort av intern fakturering av projektet Illern 1 till Zenergy 
Bostäder Kvarter 1 i Skillingaryd AB. 
 
Kostnader 

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster uppgick under 

andra kvartalet till 801 KSEK (-8 844 KSEK). Ackumulerat för första halvåret uppgick det till 959 

(-31 265) KSEK. Täckningsbidraget för andra kvartalet uppgick till 5 581 (-733) KSEK. Ackumulerat för 

första halvåret uppgick det till 6 440 (-4 128) KSEK. 

Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till -2 186 (-3 095) KSEK, en minskning med 

909 KSEK. Personalkostnaderna uppgick till -2 717 (-4 600) KSEK, en minskning med 1 883 KSEK.  

För första halvåret uppgick de samlade omkostnaderna till -9 954 (-16 090) KSEK, en minskning med 
6 136 KSEK. Minskningen av de fasta kostnaderna är resultatet av ett aktivt arbete där minskning av 
personalkostnader utgör en större andel. 
 
Avskrivningarna för andra kvartalet uppgick till -564 (-774) KSEK och för första halvåret -1 109 
(-1 503) KSEK. Minskning av avskrivningarna beror bland annat på den nedskrivning som skedde i 
samband med årsbokslutet 2018. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet uppgick till -1 292 (-9 383) 
KSEK. För första halvåret uppgick motsvarande värden till -6 709 (-22 064) KSEK. 
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Balansräkning 

Tillgångar 
De immateriella anläggningstillgångarna har i och med årsbokslutet 2018 skrivits av helt. Materiella 
anläggningstillgångar i koncernen per 2019-06-30 uppgick till 55 632 (48 618) KSEK. 
 
Omsättningstillgångar i koncernen per 2019-06-30 uppgick till 58 313 (56 817) KSEK. 
Kundfordringarna om 4 269 KSEK avser i huvudsak K-Bostad samt K-Fastigheter. Likvida medel 
uppgick per balansdagen till 24 836 (565) KSEK. Större delen av emissionen inbetalades under juni 
2019 och resterande 10 812 KSEK inbetalades under juli 2019. 
 

Skulder 

Koncernens skulder per 2019-06-30 uppgick till 61 233 (57 121) KSEK. Under första halvåret har 

brygglån erhållits samt återbetalats. Lån genom Tessin för byggnation på fastigheten Illern var per 

balansdagen ej återbetalt. Lånet genom Tessin ingår i leverantörsskulder per balansdagen. 

 
Finansiell ställning 
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 48 190 (48 525) KSEK. 
 
Det totala kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 23 634 (-6 520) KSEK. För första halvåret var 
motsvarande värden 23 435 (-18 671) KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för andra kvartalet uppgick till -2 596 
(-20 502) KSEK. För första halvåret var motsvarande värden -612 (-32 879) KSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till 414 (-7 283) KSEK under andra 
kvartalet och avser Illern-fastigheten. För första halvåret var motsvarande värden -1 501 (-9 236) 
KSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till 25 816 (21 265) KSEK under 
andra kvartalet. För första halvåret var motsvarande värden 25 548 (23 444) KSEK. 
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 24 836 (565) KSEK vid andra kvartalets slut. Utöver detta så 
fanns ytterligare 195 KSEK i kortfristig fordran hos Rekonstruktören. 
 
Moderbolaget hade per 2019-06-30 inga krediter hos banker. 
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Finansiella rapporter 

 
  

Koncernen

Resultaträkning 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

KSEK -2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 65                          7 373                    110                        25 880                  40 114                

Hyresintäkter 582                        628                        1 229                    1 127                    4 085                  

Övriga rörelseintäkter 4 133                    110                        4 142                    130                        141                     

Summa rörelsens intäkter 4 780                    8 111                    5 481                    27 137                  44 340                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 1 120                    2 208 -                   1 292                    14 342 -                 29 211 -               

Främmande tjänster/Legoarbeten 319 -                       6 636 -                   333 -                       16 923 -                 27 268 -               

Övriga externa kostnader 2 186 -                   3 095 -                   4 054 -                   6 747 -                   14 935 -               

Personalkostnader 2 717 -                   4 600 -                   5 900 -                   9 343 -                   16 883 -               

Övriga rörelsekostnader -                             -                             16 -                         495 -                    

Rörelseresultat före avskrivningar 678                        8 428 -                   3 530 -                   20 218 -                 44 452 -               

Av- och nedskrivningar 564 -                       774 -                       1 109 -                   1 530 -                   6 411 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 114                        9 202 -                   4 639 -                   21 748 -                 50 863 -               

Resultat från finansiella poster 1 406 -                   181 -                       2 070 -                   316 -                       1 372 -                 

Rörelseresultat efter finansiella poster 1 292 -                   9 383 -                   6 709 -                   22 064 -                 52 235 -               

Skatt 30 -                         30 -                         30 -                         61 -                         124 -                    

Resultat för perioden 1 322 -                   9 413 -                   6 739 -                   22 125 -                 52 359 -               

Resultat per aktie, kr 0,01 -                     0,29 -                     0,04 -                     0,68 -                     1,01 -                   

Eget kapital per aktie, kr 0,27                      1,49                      0,27                      1,49                      0,35                    

Soliditet 42,2% 44,3% 42,2% 44,3% 23,2%

Antal aktier 175 624 696 32 509 477 175 624 696 32 509 477 51 624 696
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Koncernen

Balansräkning 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                             3 562                    -                             

Materiella anläggningstillgångar 55 632                  48 618                  55 240                  

Finansiella anläggningstillgångar 368                        417                        397                        

Summa anläggningstillgångar 56 000                  52 597                  55 637                  

Omsättningstillgångar

Varulager mm 15 034                  19 963                  14 601                  

Kundfordringar 4 269                    4 249                    3 415                    

Övriga fordringar 3 362                    3 367                    3 021                    

Fordringar tecknat men ej inbet AK 10 812                  28 673                  -                             

Kassa och bank 24 836                  565                        1 401                    

Summa omsättningstillgångar 58 313                  56 817                  22 438                  

Summa Tillgångar 114 313                109 414                78 075                  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 38 637                  7 152                    11 357                  

Nyemission under registrering 10 812                  28 673                  

Övrigt tillskjutet kapital 141 360                118 343                142 610                

Balanserat resultat inkl periodens resultat 142 619 -               105 643 -               135 880 -               

Summa Eget kapital 48 190                  48 525                  18 087                  

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 729                    1 649                    2 532                    

Uppskjuten skatt 2 161                    2 119                    2 162                    

Summa Avsättningar 4 890                    3 768                    4 694                    

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 11 794                  13 811                  29 426                  

Summa långfristiga skulder 11 794                  13 811                  29 426                  

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 065                    2 578                    1 064                    

Leverantörsskulder 28 388                  17 185                  12 271                  

Övriga kortfristiga skulder 19 986                  23 547                  12 533                  

Summa Skulder 49 439                  43 310                  25 868                  

Summa Eget kapital och skulder 114 313                109 414                78 075                  



 

  

            

 

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

 
  

Moderbolaget

Resultaträkning 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

KSEK -2019-06-30 -2018-06-30 -2019-06-30 -2018-06-30 -2018-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 20 075                  9 163                    20 120                  27 370                  41 604                  

Övriga rörelseintäkter 4 133                    170                        4 142                    250                        421                        

Summa rörelsens intäkter 24 208                  9 333                    24 262                  27 620                  42 025                  

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 18 877 -                 4 400 -                   18 705 -                 16 520 -                 31 095 -                 

Främmande tjänster/Legoarbeten 319 -                       6 636 -                   333 -                       16 923 -                 27 343 -                 

Övriga externa kostnader 2 429 -                   3 469 -                   4 537 -                   6 993 -                   14 232 -                 

Personalkostnader 2 717 -                   4 600 -                   5 900 -                   9 343 -                   16 883 -                 

Övriga rörelsekostnader 30 -                         -                             46 -                         -                             

Rörelseresultat före avskrivningar 164 -                       9 772 -                   5 259 -                   22 159 -                 47 528 -                 

Av- och nedskrivningar 278 -                       490 -                       538 -                       964 -                       5 138 -                   

Rörelseresultat efter avskrivningar 442 -                       10 262 -                 5 797 -                   23 123 -                 52 666 -                 

Resultat från finansiella poster 1 106 -                   75                          1 516 -                   164                        5                            

Rörelseresultat efter finansiella poster 1 548 -                   10 187 -                 7 313 -                   22 959 -                 52 661 -                 

Bokslutsdispositioner -                             -                             -                             -                             -                             

Resultat för perioden 1 548 -                   10 187 -                 7 313 -                   22 959 -                 52 661 -                 

Resultat per aktie 0,01 -                     0,31 -                     0,04 -                     0,71 -                     1,02 -                     

Eget kapital per aktie 0,27                      1,47                      0,27                      1,47                      0,35                      

Soliditet 62,2% 54,1% 62,2% 54,1% 30,4%

Antal aktier 175 624 696 32 509 477 175 624 696 32 509 477 51 624 696
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Moderbolaget

Balansräkning 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                    3 562           -                    

Materiella anläggningstillgångar 10 091         13 452         25 489         

Finansiella anläggningstillgångar 11 568         13 644         12 003         

Summa anläggningstillgångar 21 659         30 658         37 492         

Omsättningstillgångar

Varulager mm 15 034         19 757         14 601         

Kundfordringar 10 065         6 030           3 275           

Fordringar tecknat men ej inbet AK 10 812         28 673         -                    

Övriga fordringar 3 071           3 430           3 245           

Kassa och bank 15 858         54                 644              

Summa omsättningstillgångar 54 840         57 944         21 765         

Summa Tillgångar 76 499         88 602         59 257         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 38 637         7 152           11 357         

Nyemission under registrering 10 812         28 673         -                    

Fond för utvecklingsutgifter -                    2 252           -                    

Fritt eget kapital 5 411           32 801         59 321         

Redovisat resultat 7 313 -          22 959 -        52 661 -        

Summa Eget kapital 47 547         47 919         18 017         

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 729           1 649           2 532           

Summa Avsättningar 2 729           1 649           2 532           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut -                    950              -                    

Summa långfristiga skulder -                    950              -                    

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut -                    1 513           -                    

Leverantörsskulder 9 658           16 707         12 245         

Övriga kortfristiga skulder 16 565         19 864         26 463         

Summa Kortfristiga skulder 26 223         38 084         38 708         

Summa Eget kapital och skulder 76 499         88 602         59 257         
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Kassaflöde koncern 
  Koncernen

Kassaflödesanalys

2019-04-01

- 2019-06-30

2018-04-01

- 2018-06-30

2019-01-01

-2019-06-30

2018-01-01

-2018-06-30

2018-01-01

-2018-12-31

KSEK

Resultat från löpande  verksamheten -1 292 -9 383 -6 709 -22 064 -52 235

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -3 357 842 -2 816 1 503 3 798

Kassaflöde från löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -4 649 -8 541 -9 525 -20 561 -48 437

Förändring omsättningstillgångar 1 454 -24 596 -1 628 -17 829 17 386

Förändring korta skulder 599 12 635 10 541 5 511 -7 153

Förändring rörelsekapital 2 053 -11 961 8 913 -12 318 10 233

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 596 -20 502 -612 -32 879 -38 204

Kassaflöde från  investeringsverksamheten 414 -7 283 -1 501 -9 236 -16 972

Förändring Långa/räntebärande skulder -214 -1 080 -482 810 14 911

Nyemissioner mm 26 030 22 345 26 030 22 634 22 430

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 816 21 265 25 548 23 444 37 341

Förändring likvida medel 23 634 -6 520 23 435 -18 671 -17 835

Likvida medel vid årets/periodens början 1 202 7 085 1 401 19 236 19 236

Likvida medel vid årets/periodens slut 24 836 565 24 836 565 1 401
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Förändringar i eget kapital, koncern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granskning  

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

 

 
Kommande finansiella rapporter 2019 
 
Niomånadersrapport publiceras den 22 november 2019 
Bokslutskommuniké publiceras den 27 februari 2020 
 
Styrelsen i Zenergy AB 
 
 
Skillingaryd den 27 augusti 2019 

Koncernen

Eget kapital

KSEK

Eget kapital 2018-12-31 51 624 696 11 357 142 610 -135 880 18 087

Teckningsoption 0

Nyemission 124 000 000 0

Nyemission 13 200 1 800 15 000

Nyemission 14 080 1 920 16 000

Pågående nyemission 10 812 10 812

Emissionskostnader -4 970 -4 970

Periodens resultat Q1 -5 417 -5 417

Periodens resultat Q2 -1 322 -1 322

Eget kapital 2019-06-30 175 624 696 38 637 152 172 -142 619 48 190

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital


