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Sammanfattning av rapporten – Kvartal 4 2019 
 
Koncernen, belopp i KSEK  Q4 2019 Q4 2018 2019 2018 
Rörelsens intäkter  3 528 2 896 21 713 44 340 
Resultat för perioden  -4 316 -20 326 -6 710 -52 359 
Balansomslutning  77 698 78 075 77 698 78 075 
Soliditet  62,0% 23,2% 62,0% 23,2% 
Likvida medel  22 606 1 401 22 606 1 401 
Resultat per aktie, kr  -0,02 -0,39 -0,03 -1,01 
 

• Zenergy tilldelades en beställning till ett värde om ca 36 MSEK i en offentlig upphandling av 
svenska staten.   

• Zenergy och K-Fastigheter enades kring en ny överenskommelse, vilket innebär att det 

tidigare ramavtalet avbryts och att K-Fastigheter erhåller möjlighet att avropa 

byggnadsenheter från Zenergy under två år framöver. 

• Zenergy tecknade ett leverans- och samarbetsavtal med Pansanté som inkluderar 

finansiering av vidareutveckling av bolagets produktionslina om 7 MSEK samt ett 

beställningsåtagande om 200 MSEK. 

• Zenergy tecknade ett samarbetsavtal med Defigo med avsikt att leverera 50-100 bostäder 

årligen. 
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Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 
 
Zenergy erhåller order om 36 MSEK 
Den 15 oktober meddelade Zenergy att bolaget har tilldelats en beställning till ett värde om ca 36 
MSEK i en offentlig upphandling av svenska staten. Beställningen avser modulära enheter som 
kommer att byggas industriellt och därefter uppföras på byggplatsen.  
 
Zenergy träffar överenskommelse om nya förutsättningar för samarbete med K-Fastigheter 
Den 18 oktober meddelade Zenergy att bolaget och K-Fastigheter enats kring en ny 
överenskommelse, vilket innebär att samarbetet i enlighet med det tidigare ramavtalet avbryts. De 
tidigare utställda teckningsoptioner som K-Fastigheter erhöll genom ramavtalet, teckningsoptioner 
2017/2020 II (Serie A) och teckningsoptioner 2017/2020 III (Serie B), makuleras därmed. Den nya 
överenskommelsen ger samtidigt K-Fastigheter möjlighet att avropa byggnadsenheter från Zenergy 
under två år framöver.  
 
Zenergy ingår leverans- och samarbetsavtal med beställningsåtagande om 200 MSEK med 
Pansanté 
Den 8 november meddelade Zenergy att bolaget har undertecknat ett leverans- och samarbetsavtal 
med Pansanté AB. Avtalet omfattar åtagande om beställning av ZIP-Element till ett värde om minst 
200 MSEK under en kommande sjuårsperiod samt samarbete kring utveckling av Zenergys ZIP-
element för byggnation av modulbyggda sjukhus. Produktion till Pansanté kommer ske mot 
förskottsbetalning. Kostnaden för vidareutveckling och effektivisering av Zenergys produktionslina 
för att kunna tillhandahålla ZIP-Element anpassade för modulsjukhus beräknas till 7 MSEK och 
finansieras av Pansanté genom brygglån om 3 MSEK samt en riktad nyemission av B-aktier om minst 
4 MSEK. Återbetalning av lånebeloppet kommer att ske genom avdrag mot Pansantés första order av 
ZIP-Element. Styrelsen i Zenergy avser utnyttja bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2019 för 
beslut och genomförande av emissionen.  
 
Zenergy ingår samarbetsavtal med Defigo med avsikt att leverera 50-100 bostäder årligen 
Den 14 november meddelade Zenergy att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Defigo AB. 
Defigo har beräknat ett behov och en efterfrågan motsvarande en årsvolym om 50-100 bostäder 
baserade på mindre till mellanstora standardiserade villor. Syftet med avtalet är att kunna möta 
utvecklingen med snabbare ledtider inom bostadsmarknaden. Zenergy utses i och med avtalet till 
Defigos ”preferred supplier”, och därmed att Zenergy erbjuder tillverkning av bostadselement och 
kompletta byggentreprenader baserade på konceptet ZIP-Bostäder. 
 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Pansanté-affären fortgår och utvecklas men är fördröjd till följd av försening avseende Pansanté 
AB:s finansiering 
Den 17 januari meddelade Zenergy att de första betalningarna från Pansanté om ca 7 MSEK har blivit 
fördröjda och kommer enligt uppgift från Pansanté att genomföras inom kort i avtalad omfattning. 
Parterna arbetar dagligen med affärsutvecklingen inom ramen för samarbetet. Som tidigare 
meddelats har Zenergy ingått ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal med Pansanté AB med 
åtagande från Pansanté om beställning av ZIP-element om minst 200 MSEK. 
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VD-kommentar till fjärde kvartalet 2019 

Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt positiv trend med 
inkommande förfrågningar, tecknandet av flera stora och 
långsiktiga avtal samt uppgörelsen med K-fastigheter. Svenska 
staten lade en beställning på anpassade kontor om ca 36 MSEK, 
och kundprojekteringen inleddes omgående med 
produktionsstart i slutet av kvartalet. 
 
Ordern till svenska staten, uppgörelsen med K-fastigheter och 
inte minst de båda långsiktiga avtalen med Defigo och Pansanté visar att vi är på väg att konkretisera 
den affärsutveckling som Zenergy behöver för att gå mot lönsamhet. Omfattningen av inkommande 
förfrågningar fortsätter samtidigt att öka, och det finns en stor spridning mellan olika potentiella 
kunder. Det visar på att intresset och förtroendet för Zenergy och våra produkter nu återvänder, 
samt att vårt varumärke är ordentligt etablerat på marknaden. Intresset för vårt koncept med en 
multifunktionell sandwichkonstruktion är stort och växande, och många är nyfikna på vårt arbete 
med att etablera en stark och hållbar industriell fastighetstillverkning i Småland. 
 
För att möta denna växande efterfrågan på ett mer effektivt sätt har vi breddat våra externa 
säljresurser, och i slutet av kvartalet fick vi ytterligare två säljrepresentanter på plats. Det innebär att 
Zenergy nu har tre externa säljare som bland annat fokuserar på Mälardalen med omnejd samt 
Göteborg/Västra Götalandsregionen. Processen med att rekrytera en försäljnings- och projektchef till 
Zenergy har inletts. 
 
Under hela det andra halvåret 2019 har styrelsen arbetat fokuserat med att implementera Zenergys 
nya inriktning. Det har inkluderat arbetet för nya affärer, upprätthålla återhållsamhet när det gäller 
overheadkostnader, rensa bland äldre avtal och avsluta ej lönsamma samarbeten, samt 
implementera en effektiv produkt- och varumärkesstrategi. En viktig del i detta förändringsarbete 
har varit att inkludera hela organisationen och tillsammans uppdatera Zenergys vision, mission och 
värdeord. Hela personalen är delaktig i projektet ”Att dra åt samma håll” som startades under det 
andra halvåret 2019, och det kommer att fortsätta under 2020 med stöd av bolagets nätverk samt en 
erfaren extern organisationsutvecklare. 
 
I samband med aktieägarträffen vid fabriken i Skillingaryd, som genomfördes efter periodens slut, 
kunde vi presentera en del av resultatet från detta pågående arbete i form av en ny logotyp och 
broschyr. Detta är dock bara början på arbetet med att ta fram en ny varumärkesstrategi, och en 
första del av det förändringsarbete och omarbetade fokus som styrelsen har beslutat om. Inom det 
här området har vi inlett ett samarbete med en extern varumärkesstrateg som även arbetar åt andra 
bolag tillsammans med Zenergys huvudägare. 
 
Inom produktion och logistik har vi genomfört en investeringsprojektering för att vara i tydlig 
beredskap inför bland annat samarbetet med Pansanté. Via vårt nätverk har vi inlett ett samarbete 
med en industriell partner inom automatiserad limning och formatering. Det gör att vi har möjlighet 
att med kort startsträcka efter beslut komma igång med att effektivisera och öka kapaciteten inom 
produktion av ZIP-Element med fokus på limning och formatering av ZIP-block. Samtidigt har vi 
bedrivit ett målmedvetet arbete för att skapa förbättrade inköpskanaler med en högre andel fabrik 
till fabrik-leveranser samt ökad effektivitet genom att bland annat avsluta inköp från utländska 
mellanhänder och skapa rakare materialflöden.  
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Under 2019 har Zenergy genomgått en fantastisk transformation, och det skapar i sin tur 
förutsättningar för ett nödvändigt och viktigt framtidsfokus. Det intensiva och inspirerande arbetet 
med att fortsätta forma bolaget till ett stabilt, långsiktigt och lönsamt företag fortlöper nu i hög takt, 
och under denna process har vi god nytta av våra upparbetade nätverk. Jag vill slutligen passa på att 
tacka alla aktieägare som har gjort detta möjligt genom att ge sitt stöd till Zenergys koncept och 
framtidsmöjligheter. Tillsammans kommer vi att kunna skapa betydande värden i bolaget samtidigt 
som vi bidrar till en mer hållbar framtid. 
 
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 även 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. Det utgör en viktig egenskap att uppnå 

för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland 

kan inträffa i kundprojekt. 

Zenergy Bostäder och Hotell Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat 

som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett 

rum om ca 18 m2 till 6 rum om 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 Skolor och Kontor 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 
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dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra 

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-Entreprenadenheter 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, CE-märkt 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 2019-12-31 

Ägare  
Innehav 
(%) 

Röster 
(%) 

Hökerum Kapitalförvaltning AB 14,62 29,18 

Stjärnporten AB 14,62 29,18 

Avanza Pension  7,20 4,24 

Christer Hovdegård  4,73 2,79 

Mikhael Jamil Moussan  3,88 2,28 

Nordnet Pensionsförsäkring  3,49 2,06 

Sebahattin Hocaoglu  1,60 0,94 

Mattias Ullsten 1,46 0,86 

Gunvald Berger 0,80 0,47 

Swedbank Försäkring 0,72 0,43 

Övriga (3 668 st)  46,88 27,57 

Totalt  100 100 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen under fjärde kvartalet 
2019 uppgick till 2 758 (2 406) KSEK vilket är 352 KSEK högre än motsvarande period 2018. 
Ackumulerad nettoomsättning för året uppgick till 4 081 (40 114) KSEK. 
 
Hyresintäkterna i koncernen under fjärde kvartalet uppgick till 550 (484) KSEK. Detta avser främst 
uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Ackumulerade hyresintäkter för 
året uppgick till 2 010 (4 085) KSEK. Det avser, förutom uthyrning genom Zenergy ZIPRENT AB, även 
uthyrning av lägenheter i Illern-fastigheten. 
 
Övriga rörelseintäkter i koncernen under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 220 (6) KSEK. 
Ackumulerade övriga rörelseintäkter för året uppgår till 15 622 (141) KSEK. Årets övriga 
rörelseintäkter består främst av vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 som uppgår till 9 400 KSEK 
samt 6 022 KSEK som avser erhållet ackord i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB. 
 
I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under fjärde kvartalet till 2 952 (2 492) KSEK. Ackumulerat för 
året uppgick dessa till 33 508 (42 025) KSEK. Av det ackumulerade värdet består 23 180 KSEK intern 
fakturering till Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB avseende fastigheten Illern1 samt Zenergy 
ZIPRENT AB avseende enheter för uthyrning. 
 
Kostnader 

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster uppgick under 

fjärde kvartalet till -1 325 (-10 028) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till -3 460 (-56 479) KSEK. 

Täckningsbidraget i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till 2 203 (-7 132) KSEK. Ackumulerat för 

året uppgick det till 18 253 (-12 139) KSEK. 

 
Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga 
rörelsekostnader) uppgick under fjärde kvartalet till -5 762 (-8 286) KSEK, en minskning med 2 
524 KSEK. Ackumulerat för året uppgick omkostnaderna till -20 034 (-32 313) KSEK, en minskning 
med 12 279 KSEK. Att de fasta kostnaderna har minskat beror på ett aktivt arbete där dels 
personalkostnader har minskat med 6 275 KSEK då personalstyrkan nästan har halverats. Sedan har 
även övriga externa kostnader minskat med 6 585 KSEK där fastighets- och lokalkostnader, 
förbrukningsinventarier/material samt kostnader för garantiavsättningar står för en större andel av 
minskningen. 
 
Avskrivningarna för fjärde kvartalet uppgick till -620 (-3 983) KSEK och ackumulerat för året -2 297 
(-6 411) KSEK. Att avskrivningarna är lägre 2019 än 2018 beror bland annat på den nedskrivning av 
samtliga immateriella tillgångar som skedde i samband med årsbokslutet 2018. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende fjärde kvartalet uppgick till -4 292 (-20 295) 
KSEK. Ackumulerat för året uppgick motsvarande värden till -6 703 (-52 235) KSEK. För fjärde 
kvartalet har resultatet förbättrats med 16 003 KSEK och ackumulerat för året har resultatet 
förbättrats med 45 532 KSEK. 
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Balansräkning 

Tillgångar 
De immateriella anläggningstillgångarna har i och med årsbokslutet 2018 skrivits av helt. Materiella 
anläggningstillgångar i koncernen per 2019-12-31 uppgick till 38 513 (55 240) KSEK. En minskning på 
16 727 KSEK. Skillnaden avser främst pågående nybyggnation av fastigheten Illern1 som fanns 
upptagen i tillgångarna vid årsbokslutet 2018.  
 
Omsättningstillgångar i koncernen per 2019-12-31 uppgick till 38 773 (22 438) KSEK. Varulagret per 
2019-12-31 uppgick till 13 276 (14 601) KSEK. Kundfordringarna uppgick till 1 411 (3 415) KSEK. 
Likvida medel uppgick per balansdagen till 22 606 (1 401) KSEK. 
 

Skulder 

Koncernens skulder per 2019-12-31 uppgick till 24 572 (55 294) KSEK. Under året har brygglån 

erhållits samt återbetalats. Lån genom Tessin för byggnation på fastigheten Illern1 var per 

balansdagen återbetalt. 

 
Finansiell ställning 
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 48 185 (18 087) KSEK. 
 
Det totala kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -4 731 (-2 799) KSEK. Ackumulerat för året var 
motsvarande värden 21 205 (-17 835) KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till -3 702 
(-2 461) KSEK. Ackumulerat för året var motsvarande värden -21 177 (-38 204) KSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till -846 (-7 004) 
KSEK. Ackumulerat för året var motsvarande värden 23 790 (-16 972) KSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till -183 (6 666) 
KSEK. Ackumulerat för året var motsvarande värden 18 592 (37 341) KSEK. 
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 22 606 (1 401) KSEK vid årets slut.  
 
Moderbolaget hade per 2019-12-31 inga krediter hos banker. 
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Finansiella rapporter

 

  

Koncernen

Resultaträkning 2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01

KSEK -2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 758                    2 406                    4 081                    40 114                

Hyresintäkter 550                        484                        2 010                    4 085                  

Övriga rörelseintäkter 220                        6                            15 622                  141                     

Summa rörelsens intäkter 3 528                    2 896                    21 713                  44 340                

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 322 -                       6 554 -                   1 375 -                   29 211 -               

Främmande tjänster/Legoarbeten 1 003 -                   3 474 -                   2 085 -                   27 268 -               

Övriga externa kostnader 2 163 -                   3 992 -                   8 350 -                   14 935 -               

Personalkostnader 2 539 -                   3 799 -                   10 608 -                 16 883 -               

Övriga rörelsekostnader 1 060 -                   495 -                       1 076 -                   495 -                    

Rörelseresultat före avskrivningar 3 559 -                   15 418 -                 1 781 -                   44 452 -               

Av- och nedskrivningar 620 -                       3 983 -                   2 297 -                   6 411 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 4 179 -                   19 401 -                 4 078 -                   50 863 -               

Resultat från finansiella poster 113 -                       894 -                       2 625 -                   1 372 -                 

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 292 -                   20 295 -                 6 703 -                   52 235 -               

Skatt 24 -                         31 -                         7 -                           124 -                    

Resultat för perioden 4 316 -                   20 326 -                 6 710 -                   52 359 -               

Resultat per aktie, kr 0,02 -                     0,39 -                     0,03 -                     1,01 -                   

Eget kapital per aktie, kr 0,22                      0,35                      0,22                      0,35                    

Soliditet 62,0% 23,2% 62,0% 23,2%

Antal aktier 218 874 088 51 624 696 218 874 088 51 624 696
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Koncernen

Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                             -                             

Materiella anläggningstillgångar 38 513                  55 240                  

Finansiella anläggningstillgångar 412                        397                        

Summa anläggningstillgångar 38 925                  55 637                  

Omsättningstillgångar

Varulager mm 13 276                  14 601                  

Kundfordringar 1 411                    3 415                    

Övriga fordringar 1 480                    3 021                    

Kassa och bank 22 606                  1 401                    

Summa omsättningstillgångar 38 773                  22 438                  

Summa Tillgångar 77 698                  78 075                  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 48 152                  11 357                  

Övrigt tillskjutet kapital 142 622                142 610                

Balanserat resultat inkl periodens resultat 142 589 -               135 880 -               

Summa Eget kapital 48 185                  18 087                  

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 757                    2 532                    

Uppskjuten skatt 2 184                    2 162                    

Summa Avsättningar 4 941                    4 694                    

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 11 210                  29 426                  

Summa långfristiga skulder 11 210                  29 426                  

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 064                    1 064                    

Leverantörsskulder 2 398                    12 271                  

Övriga kortfristiga skulder 9 900                    12 533                  

Summa Skulder 13 362                  25 868                  

Summa Eget kapital och skulder 77 698                  78 075                  
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Moderbolaget

Resultaträkning 2019-10-01 2018-10-01 2019-01-01 2018-01-01

KSEK -2019-12-31 -2018-12-31 -2019-12-31 -2018-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 2 827                    2 406                    27 373                  41 604                  

Övriga rörelseintäkter 125                        86                          6 135                    421                        

Summa rörelsens intäkter 2 952                    2 492                    33 508                  42 025                  

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 322 -                       6 554 -                   24 228 -                 31 095 -                 

Främmande tjänster/Legoarbeten 1 003 -                   3 474 -                   2 085 -                   27 343 -                 

Övriga externa kostnader 2 315 -                   3 738 -                   8 718 -                   14 232 -                 

Personalkostnader 2 539 -                   3 799 -                   10 608 -                 16 883 -                 

Övriga rörelsekostnader 1 060 -                   -                             1 106 -                   -                             

Rörelseresultat före avskrivningar 4 287 -                   15 073 -                 13 237 -                 47 528 -                 

Av- och nedskrivningar 285 -                       3 644 -                   1 105 -                   5 138 -                   

Rörelseresultat efter avskrivningar 4 572 -                   18 717 -                 14 342 -                 52 666 -                 

Resultat från finansiella poster 92                          244 -                       1 348 -                   5                            

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 480 -                   18 961 -                 15 690 -                 52 661 -                 

Bokslutsdispositioner 9 011                    -                             9 011                    -                             

Resultat för perioden 4 531                    18 961 -                 6 679 -                   52 661 -                 

Resultat per aktie 0,02                      0,37 -                     0,03 -                     1,02 -                     

Eget kapital per aktie 0,22                      0,35                      0,22                      0,35                      

Soliditet 76,9% 30,4% 76,9% 30,4%

Antal aktier 218 874 088 51 624 696 218 874 088 51 624 696
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Moderbolaget

Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31
KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                    -                    

Materiella anläggningstillgångar 8 463           25 489         

Finansiella anläggningstillgångar 13 653         12 003         

Summa anläggningstillgångar 22 116         37 492         

Omsättningstillgångar

Varulager mm 13 276         14 601         

Kundfordringar 1 019           3 275           

Övriga fordringar 11 051         3 245           

Kassa och bank 15 177         644              

Summa omsättningstillgångar 40 523         21 765         

Summa Tillgångar 62 639         59 257         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 48 152         11 357         

Fritt eget kapital 6 673           59 321         

Redovisat resultat 6 679 -          52 661 -        

Summa Eget kapital 48 146         18 017         

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 757           2 532           

Summa Avsättningar 2 757           2 532           

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut -                    -                    

Summa långfristiga skulder -                    -                    

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut -                    -                    

Leverantörsskulder 2 321           12 245         

Övriga kortfristiga skulder 9 415           26 463         

Summa Kortfristiga skulder 11 736         38 708         

Summa Eget kapital och skulder 62 639         59 257         
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Kassaflöde koncern 

  

Koncernen

Kassaflödesanalys

2019-10-01

- 2019-12-31

2018-10-01

 - 2018-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

KSEK

Resultat från löpande  verksamheten -4 292 -20 295 -6 703 -52 235

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 667 5 247 -11 802 3 798

Kassaflöde från löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -2 625 -15 048 -18 505 -48 437

Förändring omsättningstillgångar 2 209 10 431 4 870 17 386

Förändring korta skulder -3 286 2 156 -7 542 -7 153

Förändring rörelsekapital -1 077 12 587 -2 672 10 233

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 702 -2 461 -21 177 -38 204

Kassaflöde från  investeringsverksamheten -846 -7 004 23 790 -16 972

Förändring Långa/räntebärande skulder -266 6 826 -18 216 14 911

Nyemissioner mm 83 -160 36 808 22 430

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -183 6 666 18 592 37 341

Förändring likvida medel -4 731 -2 799 21 205 -17 835

Likvida medel vid årets/periodens början 27 337 4 200 1 401 19 236

Likvida medel vid årets/periodens slut 22 606 1 401 22 606 1 401
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Förändringar i eget kapital, koncern 

 
 
 
 
 

 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31 

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

Eget kapital

KSEK

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

Nyemission 167 249 392 0

Nyemission 22 715 3 097 25 812

Nyemission 14 080 1 920 16 000

Emissionskostnader -5 005 -5 005

Årets resultat -6 710 -6 710

Eget kapital 2019-12-31 218 874 088 48 152 142 622 -142 589 48 185

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital


