
 
  

         

         

 
Zenergy AB | Storgatan 82 | SE-568 32 Skillingaryd 

Tel +46 36 121 340 | info@zenergy.se| www.zenergy.se 

 

 

 
Kvartalsrapport Zenergy AB (publ) 
januari – mars 2020 

Org. Nr. 556796-2260 
 

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 1 2020 
 
Koncernen, belopp i KSEK  Q1 2020 Q1 2019 2019 
Rörelsens intäkter  2 662 701 21 713 
Resultat för perioden  -4 508 -5 417 -6 710 
Balansomslutning  73 037 82 305 77 698 
Soliditet  59,8% 15,4% 62,0% 
Likvida medel  13 345 1 202 22 606 
Resultat per aktie, kr  -0,02 -0,10 -0,03 
 

• Zenergy tecknade ett avtal med Lagertha Fastigheter AB om uppförandet av 10 bostäder till 
ett värde om ca 9,5 MSEK.  

• Zenergys årsstämma flyttas fram med anledning av coronaviruset. Nytt datum för 

årsstämman är den 10 juni 2020.   

• Zenergy och Pansantè justerade samarbetsavtalet till följd av en fördröjd uppstartsprocess. 

Initial betalning om minst 7 MSEK ska vara genomförd senast den 9 juni 2020, och den första 

beställningen om ca 40 MSEK skall ha lagts senast under Q4 2020. 
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Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 

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. 
 
Zenergys årsstämma senareläggs som försiktighetsåtgärd med anledning av coronaviruset 
Den 20 mars meddelades att Zenergys styrelse vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att 
senarelägga årsstämman från den 15 maj 2020 till den 10 juni 2020. Zenergys styrelse följer 
utvecklingen noggrant och kommer i sedvanlig ordning senast fyra veckor före den nya dagen för 
årsstämman offentliggöra kallelse med mer information om tid och plats. 
 
Zenergy tecknar avtal med Lagertha Fastigheter 
Den 24 mars meddelade Zenergy att bolaget tecknat ett avtal med Lagertha Fastigheter AB om 
uppförandet av 10 bostäder till ett värde om ca 9,5 MSEK. Zenergy och Lagertha planerar att utföra 
projektet med önskad start Q2 2020 och vidare in under Q3. Avtalet villkoras av att beställaren 
erhåller lagakraftvunnet bygglov. Projektet utgörs av att uppföra en flerbostadsbyggnad i två plan 
ovan grund inom Svalövs Kommun, Skåne. Projekteringen inför bygglov fortsätter per omgående. 
 
Zenergy och Pansantè justerar samarbetsavtalet till följd av en fördröjd uppstarts-process 
Den 31 mars meddelade Zenergy att de två avtalsparterna under Q1 2020 har följt upp, dels när det 
första erläggandet av kapital till Zenergy AB kan ske, samt den positiva ökande trenden av 
affärsutveckling med nya affärer inom ramen för samarbetsavtalet. Som en följd av den förskjutna 
uppstartsprocessen avseende finansieringen har parterna enats om att göra smärre justeringar i 
avtalet som understryker att betalningen av de första minst 7 MSEK skall vara genomförd senast den 
9 juni 2020, och den första beställningen till Zenergy om uppskattningsvis ca 40 MSEK skall vara lagd 
senast under Q4 2020. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Zenergy tecknar avtal med Häverösund Bygg & Fastighet 
Den 20 april meddelade Zenergy att bolaget tecknat ett avtal med Häverösund Bygg & Fastighet om 
uppförande av fyra bostäder till ett värde om ca 4,6 MSEK. Zenergy och Häverösund Bygg & Fastighet 
har gemensamt projekterat en lösning med fyra bostäder i en tvåplansbyggnad ovan grund i Norrtälje 
kommun. Området är av äldre karaktär med varierande bebyggelse. Parterna har gemensamt tagit 
fram en fasadsättning med en passande exteriör samtidigt som Zenergys standardplattformar 
används. Projekteringen är inledd med målsättning att påbörja produktionen under Q2 2020. 
 
Zenergy tecknar avtal värt ca 23 MSEK med Stjärnhöken Holding AB 
Den 13 maj meddelade Zenergy att bolaget tecknat ett avtal med Stjärnhöken Holding AB om uppförande 
av 12 bostäder i Nacka till ett värde om ca 23 MSEK. Stjärnhöken Holding AB ägs gemensamt av de båda 
huvudägarna till Zenergy, Hökerum Bygg AB och Stjärnporten AB. Stjärnhökens främsta affärsområde är 
att förvalta fastigheter och bedriva fastighetsutveckling och är ett resultat av nätverksarbetet som 
kompletterar Zenergys portfölj väl. 
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Låg covid-19-påverkan för Zenergy 
Zenergy följer den nuvarande covid-19-situationen noga för att löpande kunna justera sin 
verksamhet vid behov, men trots denna historiska händelse som präglar hela vår omvärld har bolaget 
ökat produktionskapaciteten sedan januari 2020. ”Corona-åtgärder” har genomförts, men glädjande 
nog utan att behöva stoppa någon verksamhet. Tvärtom planeras en ökning på produktionslinjen. 
Däremot arbetar bolaget med enkla givna discipliner som att undvika handhälsning, hålla avstånd, 
färre möten med besök från fjärran, mer videokonferenser, mer arbete hemifrån och givetvis tvätta 
händerna oftare än vanligt med tillgång till handsprit. Vissa materialinköp har tidigarelagts för 
material med lång ledtid och direktimport i syfte att skapa marginaler. Dessa extra leveranser är 
hittills bekräftade och utgör inget specifikt orosmoment i dagsläget.  
 
 
 
 

VD-kommentar till första kvartalet 2020 

Det första kvartalet och inledningen av det andra kvartalet 
präglades återigen av en fortsatt positiv trend med stor 
spridning av inkommande förfrågningar, tecknandet av flera 
avtal samt ett justerat samarbetsavtal med Pansante AB. Trots 
de i många fall tragiska coronarelaterade konsekvenser som 
drabbar oss människor, samhället och näringslivet kan vi 
konstatera att de positiva aktiviteterna och nyfikenheten för 
Zenergy håller i sig i en tydlig positiv trend. Hittills i år har vi 
tecknat nya avtal till ett sammanlagt värde om ca 39 MSEK plus de åtaganden som följde med från 
2019, där i synnerhet leveransen till svenska staten (ca 35 MSEK) präglat vår produktion under hela 
det första kvartalet och tiden därefter.  
 
Covid-19-pandemin har hittills påverkat Zenergy i mindre omfattning, vilket är glädjande för bolaget. 
För att stärka upp materialförsörjningen har vi beställt in material med långa ledtider och även 
genomfört vissa inköp som vi normalt skulle ha gjort senare. Vi har sakta ökat produktionen för att 
fullfölja våra leveransåtaganden. Vi har respekt för situationen och följer den dagligen men kan 
glädjande hittills konstatera att Zenergy tillhör de företag som trots detta utvecklas och utökar sin 
verksamhet. 
 
Särskilt glädjande är avtalet med Stjärnporten Holding AB som avser ett projekt i Björknäs, Nacka, 
värt ca 23 MSEK. Det är ett resultat av det nätverk som vi bygger tillsammans med våra huvudägare 
Hökerum Bygg AB och Stjärnporten AB. Den positiva trenden med fortsatt hög aktivitet när det gäller 
förfrågningar ställer stora krav på snabbhet och bemötande. Vi ser nu ett tydligt behov av att ta 
nästa steg för att öka vår kundkapacitet. Vi har under första kvartalet lotsat in totalt tre 
säljrepresentanter på fältet med huvudfokus mot Mälardalen och Västra Götalands-regionen. För att 
kunna ge understöd till dessa viktiga ambassadörer ökar även kraven på vår fabrik. Vi har därför 
rekryterat Lars Ericsson, med mångårig erfarenhet av försäljning och projektledning inom bland 
annat byggbranschen, till den nya tjänsten som Zenergys Försäljnings- och Projektchef med tillträde 
den 1 juni. Lars har haft flera roller i ledande position och kommer närmast från danska Tasso AS. 
Han kommer inledningsvis att arbeta mycket från fabriken för att utveckla kundsupporten och stärka 
projektflödet, och dessutom kommer han att ingå i Ledningsgruppen. 
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Produktion och leveranser av kontorsenheter till svenska staten pågår och faktureringen är påbörjad. 
Den bokföringsprincip som Zenergy hittills använder innebär att ett projekt resultatförs först vid 
projektets slut. Vid stora projekt över längre tid påverkar det också kvartalsrapporteringen, vilket är 
fallet för denna Q1-rapport. Ett alternativ är att tillämpa s.k. successiv vinstavräkning för att redan 
under projektets gång periodisera fram respektive kostnad/intäkt. Zenergy tillämpar inte successiv 
vinstavräkning idag men styrelsen överväger att styra däråt. 
 På fabrikslinjen eftersträvar vi att öka produktionen stegvis tills vi når full produktionstakt. Detta  i 
sin tur styrs av sålda byggnadsprojekt och klartecken från kundens kommunala beslutsprocess. Vi är 
fortfarande i behov av ökad snittbeläggning och som det ser ut nu stiger beläggningskurvan brant 
uppåt under hösten. Gällande investeringar för produktion av ZIP-Element så är de ännu inte 
genomförda på grund av att vi väntar in Pansante´s åtagande.  
 
Perioden 2019-2020 har inneburit och innebär ett stort förändringsarbete för Zenergy. Vi har idag 
betydligt lägre och i princip halverade fasta kostnader jämfört med hur det såg ut under 2018. 
Dessutom har antalet fast anställda tjänstemän mer än halverats under perioden. Detta skapar 
förutsättningar att forma bolaget i rätt riktning med en utökning av verksamheten utan att tappa vårt 
stora fokus på att hålla nere bolagets fasta kostnader. Vi kan därmed inleda nya satsningar med en 
återhållsam rekrytering samtidigt som vi använder vårt nätverk för att kunna utnyttja lämpliga 
resurser när projekten kräver detta. Detta är en viktig del av arbetet med att forma Zenergy till ett 
långsiktigt och stabilt bolag.  
 
Jag vill än en gång tacka alla aktieägare som har gjort detta möjligt genom att ge sitt stöd till Zenergys 
koncept och framtidsmöjligheter. Vår styrka är konceptet och branschens behov av nydaning. 
Utmaningen är att branschen är trögrörlig i sina beslutsledtider jämfört med andra industribranscher. 
Därför är det viktigt att fortsätta att vara aktiv och utveckla en stark offertstock med god spridning 
som vi kan ”äta” ifrån även på längre sikt.  
 
Johan Olofsson 
VD Zenergy AB (publ) 
  

Fabriksplanen efter en utlastning, april 2020 
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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 

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-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 2020-03-31   

Ägare  
Innehav 

(%) 
Röster 

(%) 

Hökerum Kapitalförvaltning AB 14,62 29,18 

Stjärnporten AB 14,62 29,18 

Avanza Pension AB 6,42 3,78 

Christer Hovdegård  4,91 2,89 

Mikhael Jamil Moussan  4,62 2,72 

Nordnet Pensionsförsäkring  3,32 1,96 

Sebahattin Hocaoglu  1,66 0,98 

Mattias Ullsten 1,46 0,86 

Movestic Livförsäkring AB 0,85 0,50 

Gunvald Berger 0,80 0,47 

Övriga (3 573 st)  46,72 27,48 

Totalt: 100 100 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy 

Rörelseintäkter 
Rörelsens intäkter för första kvartalet 2020 uppgick till 2 662 (701) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. 
hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 1 689 (45) KSEK vilket är 1 644 KSEK 
högre än motsvarande period 2019. Under första kvartalet 2019 uteblev i stort sett omsättningen 
från tillverkningen på grund av den rekonstruktion som pågick då.  
 
Hyresintäkterna i koncernen under första kvartalet uppgick till 666 (647) KSEK. Detta avser främst 
uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Ackumulerade hyresintäkter för 
2019 uppgick till 2 010 KSEK. Det avsåg, förutom uthyrning genom Zenergy ZIPRENT AB, även 
uthyrning av lägenheter i Illern-fastigheten. 
 
Övriga rörelseintäkter i koncernen under första kvartalet 2020 uppgick till 307 (9) KSEK. 
Ackumulerade övriga rörelseintäkter för 2019 uppgick till 15 622 KSEK, vilket främst består av vinst 
vid avyttring av fastigheten Illern1 om 9 400 KSEK samt erhållet ackord om 6 022 KSEK i samband 
med rekonstruktionen i Zenergy AB. 
 
I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under första kvartalet till 1 882 (54) KSEK. Leverans har skett 
till K-Fastigheter vilket avser en större andel av rörelsens intäkter. Under perioden har tillverkning 
avseende ett statligt projekt pågått och upparbetade kostnader för detta finns på tillgångssidan i 
pågående arbeten (Varulager mm) och de inbetalningar som erhållits från kund är skuldfört.  
Ackumulerat för 2019 uppgick rörelsens intäkter till 33 508 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 i koncernen 

uppgick under första kvartalet till -2 086 (158) KSEK. Ackumulerat för 2019 uppgick det 

till -3 460 KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för första kvartalet uppgick till 576 (859) KSEK. 

Ackumulerat för 2019 uppgick det till 18 253 KSEK. 

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga 
rörelsekostnader) uppgick under första kvartalet till -4 360 (-5 035) KSEK, en minskning med 
675 KSEK. Personalkostnader har för perioden minskat med 1 139 KSEK då personalstyrkan har 
minskat. Övriga externa kostnader har ökat med 451 KSEK och det avser främst fastighets- och 
lokalkostnader, förbrukningsinventarier/material samt kostnader för reparation och underhåll. 
Ackumulerat för 2019 uppgick omkostnaderna till -20 034 KSEK. 
 
Avskrivningarna för första kvartalet uppgick till -577 (-545) KSEK och ackumulerat för 2019 uppgick 
dessa till -2 297 KSEK. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende första kvartalet uppgick till -4 476 
(-5 417) KSEK. Resultatet har således förbättrats med 941 KSEK. Ackumulerat för 2019 uppgick 
resultatet till -6 703 KSEK. 
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Balansräkning 

Tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2020-03-31 uppgick till 34 221 (56 610) KSEK. En 
minskning på 22 389 KSEK. Skillnaden avser främst pågående nybyggnation av fastigheten Illern1 som 
fanns upptagen i tillgångarna i första kvartalet 2019.  
De immateriella anläggningstillgångarna har i och med årsbokslutet 2018 skrivits av helt. 
 
Omsättningstillgångar i koncernen per 2020-03-31 uppgick till 38 415 (25 321) KSEK. Varulagret per 
2020-03-31 uppgick till 18 305 (14 139) KSEK, Kundfordringar uppgick till 3 496 (3 325) KSEK och 
Övriga fordringar uppgick till 3 269 (6 655) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 13 345 
(1 202) KSEK. 
 

Skulder 

Koncernens skulder per 2020-03-31 uppgick till 24 443 (64 967) KSEK. En minskning på 40 524 KSEK. 

Under första kvartalet 2019 fanns upptaget ett brygglån på 6 000 KSEK samt lån genom Tessin för 

byggnation på fastigheten Illern1 på 17 150 KSEK. Båda dessa är återbetalda under 2019. 

Leverantörsskulderna per 2020-03-31 uppgick till 4 342 (13 794) KSEK vilket är 9 452 KSEK lägre 

jämfört med första kvartalet 2019. 

 
Finansiell ställning 
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 43 677 (12 670) KSEK. 
 
Det totala kassaflödet för första kvartalet uppgick till -9 261 (-199) KSEK. Ackumulerat för 2019 var 
motsvarande värde 21 205 KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för första kvartalet uppgick till -11 716 
(1 984) KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värden -21 177 KSEK. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för första kvartalet uppgick till 2 722 (-1 915) 
KSEK. Ackumulerat för året var motsvarande värden 23 790 KSEK. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för första kvartalet uppgick till -267 (-268) 
KSEK. Ackumulerat för 2019 var motsvarande värden 18 592 KSEK. 
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 13 345 (1 202) KSEK vid periodens slut.  
 
Moderbolaget hade per 2020-03-31 inga krediter hos banker. 
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Finansiella rapporter 

Koncernen

Resultaträkning 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

KSEK -2020-03-31 -2019-03-31 -2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 689                            45                                   4 081                            

Hyresintäkter 666                                647                                2 010                            

Övriga rörelseintäkter 307                                9                                      15 622                         

Summa rörelsens intäkter 2 662                            701                                21 713                         

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 125                                172                                1 375 -                           

Främmande tjänster/Legoarbeten 2 211 -                           14 -                                  2 085 -                           

Övriga externa kostnader 2 319 -                           1 868 -                           8 350 -                           

Personalkostnader 2 044 -                           3 183 -                           10 608 -                        

Övriga rörelsekostnader 3                                      16 -                                  1 076 -                           

Rörelseresultat före avskrivningar 3 784 -                           4 208 -                           1 781 -                           

Av- och nedskrivningar 577 -                               545 -                               2 297 -                           

Rörelseresultat efter avskrivningar 4 361 -                           4 753 -                           4 078 -                           

Resultat från finansiella poster 115 -                               664 -                               2 625 -                           

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 476 -                           5 417 -                           6 703 -                           

Skatt 32 -                                  -                                       7 -                                     

Resultat för perioden 4 508 -                           5 417 -                           6 710 -                           

Resultat per aktie, kr 0,02 -                             0,10 -                             0,03 -                             

Eget kapital per aktie, kr 0,20                              0,25                              0,22                              

Soliditet 59,8% 15,4% 62,0%

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

Balansräkning 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                                       -                                       -                                       

Materiella anläggningstillgångar 34 221                         56 610                         38 513                         

Finansiella anläggningstillgångar 401                                374                                412                                

Summa anläggningstillgångar 34 622                         56 984                         38 925                         

Omsättningstillgångar

Varulager mm 18 305                         14 139                         13 276                         

Kundfordringar 3 496                            3 325                            1 411                            

Övriga fordringar 3 269                            6 655                            1 480                            

Kassa och bank 13 345                         1 202                            22 606                         

Summa omsättningstillgångar 38 415                         25 321                         38 773                         

Summa Tillgångar 73 037                         82 305                         77 698                         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 48 152                         11 357                         48 152                         

Övrigt tillskjutet kapital 142 622                      142 610                      142 622                      

Balanserat resultat inkl periodens resultat 147 097 -                     141 297 -                     142 589 -                     

Summa Eget kapital 43 677                         12 670                         48 185                         

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 712                            2 528                            2 757                            

Uppskjuten skatt 2 205                            2 140                            2 184                            

Summa Avsättningar 4 917                            4 668                            4 941                            

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut 10 943                         29 158                         11 210                         

Summa långfristiga skulder 10 943                         29 158                         11 210                         

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 064                            1 064                            1 064                            

Leverantörsskulder 4 342                            13 794                         2 398                            

Övriga kortfristiga skulder 8 094                            20 951                         9 900                            

Summa Skulder 13 500                         35 809                         13 362                         

Summa Eget kapital och skulder 73 037                         82 305                         77 698                          
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Tel +46 36 121 340 | info@zenergy.se| www.zenergy.se 

Moderbolaget

Resultaträkning 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

KSEK -2020-03-31 -2019-03-31 -2019-12-31

Rörelsens intäkter

Fakturering 1 689                            45                                   27 373                         

Övriga rörelseintäkter 193                                9                                      6 135                            

Summa rörelsens intäkter 1 882                            54                                   33 508                         

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 125                                172                                24 228 -                        

Främmande tjänster/Legoarbeten 2 211 -                           14 -                                  2 085 -                           

Övriga externa kostnader 2 581 -                           2 108 -                           8 718 -                           

Personalkostnader 2 044 -                           3 183 -                           10 608 -                        

Övriga rörelsekostnader 3                                      16 -                                  1 106 -                           

Rörelseresultat före avskrivningar 4 826 -                           5 095 -                           13 237 -                        

Av- och nedskrivningar 238 -                               260 -                               1 105 -                           

Rörelseresultat efter avskrivningar 5 064 -                           5 355 -                           14 342 -                        

Resultat från finansiella poster 142                                410 -                               1 348 -                           

Rörelseresultat efter finansiella poster 4 922 -                           5 765 -                           15 690 -                        

Bokslutsdispositioner -                                       -                                       9 011                            

Resultat för perioden 4 922 -                           5 765 -                           6 679 -                           

Resultat per aktie 0,02 -                             0,11 -                             0,03 -                             

Eget kapital per aktie 0,20                              0,24                              0,22                              

Soliditet 74,7% 19,2% 76,9%

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

Balansräkning 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

KSEK

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -                                       -                                       -                                       

Materiella anläggningstillgångar 4 435                            27 145                         8 463                            

Finansiella anläggningstillgångar 13 306                         12 003                         13 653                         

Summa anläggningstillgångar 17 741                         39 148                         22 116                         

Omsättningstillgångar

Varulager mm 18 305                         14 139                         13 276                         

Kundfordringar 3 196                            3 098                            1 019                            

Övriga fordringar 13 009                         6 984                            11 051                         

Kassa och bank 5 588                            614                                15 177                         

Summa omsättningstillgångar 40 098                         24 835                         40 523                         

Summa Tillgångar 57 839                         63 983                         62 639                         

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 48 152                         11 357                         48 152                         

Fritt eget kapital 6 -                                     6 661                            6 673                            

Redovisat resultat 4 922 -                           5 765 -                           6 679 -                           

Summa Eget kapital 43 224                         12 253                         48 146                         

Avsättningar

Övriga avsättningar 2 712                            2 528                            2 757                            

Summa Avsättningar 2 712                            2 528                            2 757                            

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, kreditinstitut -                                       -                                       -                                       

Summa långfristiga skulder -                                       -                                       -                                       

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, kreditinstitut -                                       -                                       -                                       

Leverantörsskulder 4 302                            13 792                         2 321                            

Övriga kortfristiga skulder 7 601                            35 410                         9 415                            

Summa Kortfristiga skulder 11 903                         49 202                         11 736                         

Summa Eget kapital och skulder 57 839                         63 983                         62 639                          
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Kassaflöde koncern 
Koncernens kassaflödesanalys 2020-01-01- 2019-01-01 2019-01-01

KSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 4 476 -               5 417 -               6 703 -               

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 577                    664                    2 297 -               

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 107 -                   123 -                   9 505 -               

4 006 -               4 876 -               18 505 -            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Förändring varulager 5 029 -               462                    1 325                

Förändring fordringar 3 874 -               3 544 -               3 545                

Förändring kortfristiga skulder 1 193                9 942                7 542 -               

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 716 -            1 984                21 177 -            

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 93 -                      1 915 -               4 461 -               

Försäljning av anläggningstillgångar 2 815                -                           28 251             

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 722                1 915 -               23 790             

Finansieringsverksamheten

Nyemission -                           -                           41 812             

Upptagna lån -                           -                           -                           

Amortering av skuld 267 -                   268 -                   18 216 -            

Kostnader nyemission -                           -                           5 004 -               

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 267 -                   268 -                   18 592             

Årets kassaflöde 9 261 -               199 -                   21 205             

Likvida medel vid årets ingång 22 606             1 401                1 401                

Likvida medel vid periodens/årets utgång 13 345             1 202                22 606             

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital
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Förändringar i eget kapital, koncern 
Koncernen

Eget kapital

KSEK

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

Periodens resultat 4 508 -                           4 508 -                           

Eget kapital 2020-03-31 218 874 088            48 152                         142 622                      147 097 -                     43 677                         

Antal aktier Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserat resultat 

ink. Årets resultat

Summa eget 

kapital

 
 
 
 
 

 

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

 

 
Kommande finansiella rapporter och viktiga datum 
6-månadersrapport 28 aug 2020 
9-månadersrapport 27 nov 2020 
Bokslutskommuniké 2020 publiceras 26 feb 2021 
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Skillingaryd den 15 maj 2020 
 
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 
2020.  
 


