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Delårsrapport Zenergy AB (publ) 
januari – juni 2021 

Org. Nr. 556796-2260 
 
Sammanfattning av rapporten – Kvartal 2 2021 
 
Koncernen, belopp i KSEK Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020   2020 
Rörelsens intäkter 28 043 837 28 151 3 499  45 588 
Resultat för perioden -7 567 -3 174 -14 008 -7 682  -15 758 
Balansomslutning 90 014 88 469 90 014 88 469  89 538 
Soliditet  20,5% 45,8% 20,5% 45,8%  36,2% 
Likvida medel 2 688 18 449 2 688 18 449  13 879 
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,01 -0,06 -0,04  -0,07 

 
 

 Stjärnhöken AB tecknar avtal om köp av 78 bostäder av Zenergy till ett värde av 134 MSEK. 
 Stjärnporten AB tecknar avtal om köp av 10 radhus av Zenergy till ett värde av 28 MSEK. 
 Zenergy utser Martin Karlsson till ny VD. 
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Väsentliga händelser under det andra kvartalet 
 
Ruts Fastighet AB tecknar avtal om köp av 22 småhus av Zenergy till ett värde om ca 10 MSEK 
Den 15 april meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Ruts Fastighet AB gällande produktion 
och etablering av ett fastighetsprojekt i Mälardalen, med 22 småhus där nu bygglovsprocessen och 
detaljarbetet tar vid. Zenergys uppdrag är att både tillverka och etablera de modulära enheterna. De 
byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats i Mälardalen. Merparten av 
tillverkning och leverans kommer sannolikt ske under hösten 2021. Avtalets giltighet är villkorat av 
att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov. 
 
Stjärnhöken AB är i process om att teckna ett avtal med Zenergy AB om projektering för 
framtagande av bostäder till projekt i Kummelnäs 
Den 16 april meddelade Zenergy att bolaget har för avsikt att teckna avtal med Stjärnhöken AB 
gällande utveckling och projektering som avser delar av ett fastighetsprojekt i Kummelnäs, Nacka 
kommun. Om avtal ingås kommer Zenergys uppdrag vara att projektera och ta fram underlag för 
bostäder byggt på bolagets modulära plattform. Vid eventuell affär skall de byggas i fabriken i 
Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats. Skulle parterna nå en överenskommelse om affär 
kan det handla om ett ordervärde om 16-49 MSEK för Zenergy. Det stora intervallet för det 
potentiella ordervärdet beror på att omfattningen av Zenergys medverkan i projektet inte är 
fastställd ännu. Om ett avtal ingås kommer Zenergy att uppdatera marknaden om detta. Säljstart för 
projektet är planerad till 2021 med inflyttning 2022.  
 
Zenergy vill tydligt framhålla att inget avtal ännu är tecknat. Anledningen till att informationen 
offentliggörs nu beror på att information om projektet upptagits i 2020 års årsredovisning för bolaget 
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. 
 
Rekreation Västö Gotland AB tecknar avtal om köp av 12 fritidshus av Zenergy till ett värde om ca 
18 MSEK 
Den 21 april meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Rekreation Västö Gotland AB gällande 
produktion och etablering av ett fastighetsprojekt på Gotland. Projektet består av 12 fritidshus med 
godkänt bygglov där detaljarbetet tar vid. Zenergys uppdrag är att både tillverka och etablera de 
modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats på 
Gotland. Merparten av tillverkning och leverans kommer ske under hösten 2021. Projektet består av 
två olika storlekar på husen, 60 m² och 120 m² där båda husmodellerna är i två plan med fina 
terrassmöjligheter. Byggnaderna kommer att ha fasadmaterial som smälter in i den vackra naturen 
på Gotland. Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller en godkänd finansiering.   
 
Zenergys årsstämma 2021 genomförd den 6 maj 
Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas 
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro 
genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av 
tillfälliga lagregler.  
 
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.  
Omval beslutades av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist 
och Pontus Eklind. Pontus Eklind valdes till styrelsens ordförande. 
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Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med ca 46,1 MSEK för avsättning till fritt eget 
kapital och därigenom även anta en ny bolagsordning, som utöver ovan, innebär sänkta gränser för 
högsta och lägsta aktiekapital till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Minskningen 
innebär en sänkning av aktiens kvotvärde från dagens 0,22 öre (cirka) till 0,01 öre (cirka).  
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B med 
rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget till styrelseledamot Pontus Eklind. Varje teckningsoption ger 
rätt att tidigast 6 maj 2024 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en 
teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste 
betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 8 april 2021 till och med 
den 29 april 2021, dock lägst aktiens kvotvärde, ett belopp som fastställts till 0,52 öre.  
 
De antagna besluten och fullständig dokumentation finns tillgängliga på www.zenergy.se. 
 
Stjärnhöken AB tecknar avtal om köp av 78 bostäder av Zenergy till ett värde av 134 MSEK 
Den 7 maj meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Stjärnhöken AB gällande produktion och 
etablering av fyra bostadsprojekt i Stockholmsområdet och Gotland, med totalt 78 bostäder där 
bygglovsprocesser och detaljarbeten tar vid. Zenergy har fått i uppdrag att både tillverka och 
etablera de modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på de olika 
byggplatserna. Merparten av tillverkning och leverans kommer ske under 2022 även om en del 
genomförs under 2021. Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet 
bygglov samt uppnått sitt försäljningsmål. Avtalet på de förstnämnda 11 parhusen tillhör den 
projektering som marknaden informerades om den 16 april 2021. 
 
Stjärnporten AB tecknar avtal om köp av 10 radhus av Zenergy till ett värde av 28 MSEK 
Den 7 maj meddelade Zenergy att bolaget tecknat avtal med Stjärnporten AB gällande produktion 
och etablering av ett bostadsprojekt i Stockholmsområdet, med 10 radhus där bygglovsprocess och 
detaljarbete tar vid. Zenergy har fått i uppdrag att både tillverka och etablera de modulära 
enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats. Tillverkning och 
leverans kommer ske under 2022 även om en del projektering görs under 2021. Avtalets giltighet är 
villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov samt uppnått sitt försäljningsmål. 
 
Zenergy utser Martin Karlsson till ny VD 
Den 11 juni meddelades att styrelsen i Zenergy har utsett Martin Karlsson till ny vd för Zenergy AB 
(publ) och dess dotterbolag med tillträde 1 november 2021. Nuvarande VD Urban Stenevi lämnar 
bolaget, som tidigare meddelats, under sommaren. Martin Karlsson kommer närmast från en roll 
som vVD för Elitfönster På Plats, som ingår i börsnoterade Inwido koncernen. Där har han varit 
operativt ansvarig för bolagets verksamhet och med stor framgång byggt upp företagets 
organisation, samtidigt som företaget haft en fin tillväxt och ett positivt resultat. Martin har varit 
verksam som chef i flertalet andra roller i sin karriär och vi tror att Martin med ett starkt driv, tydligt 
engagemang och erfarenhet från Bygg & Fastighetsbranschen, kan ta Zenergy till nästa nivå. 
 
Från och med juni har styrelsen dessutom utsett Dick Jagdell till tf VD. Han har en gedigen bakgrund 
som byggentreprenör och jobbat många år som projektledare på byggprojekt. 
 
Uppdaterad status om avtal med Västö Gotland AB 
Den 16 juni meddelade Zenergy att bolaget informerats om att ägaren till Västö Gotland AB har 
problem med att få finansiering på plats och att affären, som avser byggnation av 12 fritidshus till ett 
värde av 18 MSEK, vilket kommunicerades den 21 april inte kommer bli av. Zenergy har påbörjat 
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projektering för framtagande av handlingar och berett produktionsplats i fabriken som nu får en 
tillfällig kapacitetsökning. Zenergy kommer diskutera vidare med avtalsparten för att reda ut den 
juridiska aspekten på avtalet.  
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Nedsättning av aktiekapitalet 
Den nedsättning av aktiekapitalet till 2 000 KSEK som det togs beslut om på årsstämman den 6 maj 
2021 har vunnit laga kraft genom registrering hos Bolagsverket den 4 augusti 2021. Nedsättningen 
innebär att 46 152 KSEK avsätts till fritt eget kapital.  
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Tf VD-kommentar till andra kvartalet 2021 
Andra kvartalets ekonomiska rapport visar inte en rättvisande bild av vår prestation då vi har haft 
mer än fullt upp med våra projekt. Detta beror på att vi måste stänga varje projekt innan det hamnar 
fullt ut i resultatet.  
 
Under andra kvartalet har vi anställt en ny VD som heter Martin Karlsson och tillträder 1 november.  
Martin blir också VD för dotterbolagen till Zenergy AB. Även undertecknad Dick Jagdell har tillträtt 
som Tf VD i slutet av juni. Detta uppdrag sträcker sig fram till 1 feb 2022, vilket ger oss några 
månader med överlappning och uppstart för Martin Karlsson.  
 
Vi har en bra situation med nya order som vi nyligen har tagit kombinerat med en del byggmoduler. 
Offertstocken ser också väldigt bra ut med många starka anbud där jag har förhoppningar om 
positiva besked och avtal under våren. För tillfället är det en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda 
leverans under hösten och inledningen av 2022, vilket vi kan tillgodose tack vare vår industriella och 
snabba byggmetod. Därmed har jag en mycket positiv känsla av att vi snart kan belägga vår 
produktion för fullt under en längre period. Det är också då vi kan vända till ett positivt resultat och 
fortsätta att utveckla företaget ännu mer. Så här ser det ut fortfarande under det andra kvartalet.  
 
Projektet att utveckla vårt ZIP-element till en egen produkt som vi kan marknadsföra och sälja 
fortskrider. Under coronapandemin är det dock utmanande att få till möten med intressenter även 
om videomöten fungerar till viss del. Vi har flera spännande diskussioner i gång, men vi behöver 
anordna mer handgripliga workshops för att tillsammans testa och utvärdera olika alternativ. 
Potentialen är stor, och intresse finns även internationellt, varför vi med god tillförsikt ser fram emot 
en avklingande pandemi.  Vi har blivit kontaktade av en aktör som tänker bygga typfastigheter. Om 
denna aktör får ihop det så är de väldigt intresserade av att göra ytterväggar med vårt element. Vi 
väntar nu på besked från dem om hur deras projekt ska drivas vidare.  
 
Vi har nu också påbörjat planen som avser hur vi ska göra vårt arbete i fabrik mycket bättre. 
Målsättningen är att alla moduler skall vara mycket mer färdiga och minimera arbetet ute på plats. Vi 
tittar även på att förändra vissa konstruktioner och materialval för att bli mer flexibla framöver och 
kunna tillgodose vad våra kunder önskar.  
 
Dick Jagdell, Tf 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 isolervärdet 
(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 



 
  

         

         

 
Zenergy AB | Storgatan 82 | SE-568 32 Skillingaryd 

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

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 2021-06-30 
  

Ägare  Innehav 
(%) 

Röster 
(%) 

Hökerum Kapitalförvaltning AB 14,62 29,18 
Stjärnporten AB 14,62 29,18 
Avanza Pension AB 6,72 3,95 
Christer Hovdegård  5,94 3,50 
Mikhael Jamil Moussan  4,95 2,91 
Nordnet Pensionsförsäkring  1,94 1,14 
Sebahattin Hocaoglu  1,08 0,63 
Leif Rickard Johansson 0,91 0,54 
Krister Angel 0,82 0,48 
Övriga (3 999 st)  48,40 28,50 

Totalt  100,00 100,00 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy 

Rörelseintäkter 
Rörelsens intäkter för andra kvartalet 2021 uppgick i koncernen till 28 043 (837) KSEK och för första 
halvåret 2021 till 28 151 (3 499) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga 
rörelseintäkter) för andra kvartalet uppgick till 27 764 (313) KSEK. Ackumulerad nettoomsättning för 
första halvåret uppgick till 27 566 (2 002) KSEK vilket är 25 564 KSEK högre än motsvarande period 
2020.  
 
Hyresintäkterna i koncernen under andra kvartalet 2021 uppgick till 279 (449) KSEK och för första 
halvåret 2021 till 557 (1 115) KSEK. Dessa intäkter avser främst uthyrning av kontors- och 
skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.  
 
Övriga rörelseintäkter i koncernen under andra kvartalet 2021 uppgick till - (75) KSEK och för första 
halvåret 2021 till 28 (382) KSEK.  
 
I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under andra kvartalet 2021 till 27 764 (341) KSEK. 
Ackumulerade rörelseintäkter för första halvåret 2021 uppgick till 27 619 (2 223) KSEK. Under 
kvartalet har resultatavräknats en villa och 12 radhus.  
 
Kostnader 
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen 
uppgick under andra kvartalet 2021 till -31 673 (700) KSEK. Ackumulerat för första halvåret 2021 
uppgick motsvarande kostnader till -32 418 (-1 386) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för andra 
kvartalet uppgick till -3 630 (1 537) KSEK och för första halvåret till -4 267 (2 113) KSEK. 

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga 
rörelsekostnader) uppgick under andra kvartalet 2021 till -3 422 (-4 005) KSEK. För första halvåret 
uppgick dessa till -8 614 (-8 365) KSEK, vilket är en ökning med 249 KSEK från föregående år.  
 
Avskrivningarna för första kvartalet 2021 uppgick till -365 (-570) KSEK och för första halvåret till -862 
(-1 147) KSEK. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet 2021 uppgick till -7 530 
(-3 142) KSEK. För första halvåret 2021 uppgick resultatet till -13 971 (-7 618) KSEK, innebärande en 
försämring, främst relaterad till högre projektkostnader än förväntat, med 6 353 KSEK.  
 
 
Balansräkning 

Tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2021-06-30 uppgick till 31 820 (33 725) KSEK, en 
minskning med 1 905 KSEK.  
 
Omsättningstillgångar i koncernen per 2021-06-30 uppgick till 58 194 (54 354) KSEK. Varulagret, 
inklusive pågående arbeten, per 2021-06-30 uppgick till 46 059 (33 577) KSEK. Kundfordringar 
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uppgick till 5 030 (1 212) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 4 417 (1 116) KSEK. Likvida medel 
uppgick per balansdagen till 2 688 (18 449) KSEK. 
 

Skulder och avsättningar 
Koncernens skulder och avsättningar per 2021-06-30 uppgick till 71 600 (47 970) KSEK, vilket är 23 
630 KSEK högre jämfört med föregående år. Leverantörsskulderna per 2021-06-30 uppgick till 14 277 
(5 897) KSEK vilket är 8 380 KSEK högre jämfört med föregående år.  

 
Moderbolagets balansräkning 
Moderbolaget har under första kvartalet skrivit upp aktier i dotterbolag med 9 MSEK, baserat på en 
högre marknadsvärdering av fastigheten i Zenergy Fastighets AB, och ökat uppskrivningsfonden 
under bundet eget kapital med motsvarande belopp. 
 
Finansiell ställning 
Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 18 414 (40 499) KSEK. 
 
Det totala kassaflödet för andra kvartalet 2021 uppgick till -5 483 (5 104) KSEK och för första halvåret 
2021 till -11 191 (-4 157) KSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för andra kvartalet 2021 uppgick till -5 202 
(5 448) KSEK och för första halvåret till 2021 -10 605 (-6 268) KSEK.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen för andra kvartalet 2021 uppgick till -59 (74) 
KSEK och för första halvåret 2021 till -99 (2 648) KSEK.  
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen för andra kvartalet uppgick till -222 (-270) 
KSEK och för första halvåret -487 (-537) KSEK.  
 
Likvida medel i koncernen uppgick till 2 688 (18 449) KSEK vid periodens slut.  
 
Moderbolaget hade per 2021-06-30 inga krediter hos banker. 
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Finansiella rapporter 

 

Koncernen
Resultaträkning 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
KSEK 2021-06-30 2020-06-30 -2021-06-30 2020-06-30 -2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 27 764                313                     27 566                2 002                  43 445                
Hyresintäkter 279                     449                     557                     1 115                  1 900                  
Övriga rörelseintäkter -                           75                        28                        382                     243                     

Summa rörelsens intäkter 28 043                837                     28 151                3 499                  45 588                

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 27 238 -               2 919                  27 333 -               3 044                  13 854 -               
Främmande tjänster/Legoarbeten 4 435 -                 2 219 -                 5 085 -                 4 430 -                 26 033 -               
Övriga externa kostnader 335 -                    1 797 -                 2 784 -                 4 116 -                 11 519 -               
Personalkostnader 3 087 -                 2 208 -                 5 830 -                 4 252 -                 9 043 -                 
Övriga rörelsekostnader -                           -                           -                           3                          33 -                       

Rörelseresultat före avskrivningar 7 052 -                 2 468 -                 12 881 -               6 252 -                 14 894 -               

Av- och nedskrivningar 365 -                    570 -                    862 -                    1 147 -                 2 247 -                 

Rörelseresultat efter avskrivningar 7 417 -                 3 038 -                 13 743 -               7 399 -                 17 141 -               

Resultat från finansiella poster 113 -                    104 -                    228 -                    219 -                    389 -                    

Rörelseresultat efter finansiella poster 7 530 -                 3 142 -                 13 971 -               7 618 -                 17 530 -               

Skatt 37 -                       32 -                       37 -                       64 -                       1 772                  

Resultat för perioden 7 567 -                 3 174 -                 14 008 -               7 682 -                 15 758 -               

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,03 -                   0,01 -                   0,06 -                   0,04 -                   0,07 -                   
Eget kapital per aktie, kr 0,08                    0,19                    0,08                    0,19                    0,15                    
Soliditet 20,5% 45,8% 20,5% 45,8% 36,2%

Antal aktier 218 874 088 218 874 088 218 874 088 218 874 088 218 874 088
Antal utestående teckningsoptioner 23 187 408 21 887 408 23 187 408 21 887 408 23 187 408
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Koncernen
Balansräkning 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
KSEK

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 31 820                   33 725                   32 638                   
Finansiella anläggningstillgångar -                              390                         -                              

Summa anläggningstillgångar 31 820                   34 115                   32 638                   

Omsättningstillgångar
Varulager mm 46 059                   33 577                   16 220                   
Kundfordringar 5 030                     1 212                     23 946                   
Övriga fordringar 4 417                     1 116                     2 855                     
Kassa och bank 2 688                     18 449                   13 879                   

Summa omsättningstillgångar 58 194                   54 354                   56 900                   

Summa Tillgångar 90 014                   88 469                   89 538                   

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital 48 152                   48 152                   48 152                   
Övrigt tillskjutet kapital 142 617                 142 617                 142 617                 
Balanserat resultat inkl periodens resultat 172 355 -                150 270 -                158 348 -                

Summa Eget kapital 18 414                   40 499                   32 421                   

Avsättningar
Övriga avsättningar 3 600                     2 517                     5 904                     
Uppskjuten skatt -                              2 225                     -                              

Summa Avsättningar 3 600                     4 742                     5 904                     

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, kreditinstitut 9 657                     10 677                   10 144                   

Summa långfristiga skulder 9 657                     10 677                   10 144                   

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, kreditinstitut 1 020                     1 065                     1 065                     
Leverantörsskulder 14 277                   5 897                     6 084                     
Övriga kortfristiga skulder 43 046                   25 589                   33 920                   

Summa Skulder 58 343                   32 551                   41 069                   

Summa Eget kapital och skulder 90 014                   88 469                   89 538                   
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Moderbolaget
Resultaträkning 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 -2020-12-31

Rörelsens intäkter
Fakturering 27 764                  313                        27 591                  2 002                    43 557                  
Övriga rörelseintäkter -                             28                          28                          221                        82                          

Summa rörelsens intäkter 27 764                  341                        27 619                  2 223                    43 639                  

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 27 238 -                 2 919                    23 378 -                 3 043                    13 854 -                 
Främmande tjänster/Legoarbeten 4 435 -                   2 219 -                   9 039 -                   4 429 -                   26 133 -                 
Övriga externa kostnader 875 -                       2 144 -                   3 909 -                   4 725 -                   12 898 -                 
Personalkostnader 3 087 -                   2 208 -                   5 830 -                   4 252 -                   9 043 -                   
Övriga rörelsekostnader -                             -                             -                             3                            1 -                           

Rörelseresultat före avskrivningar 7 871 -                   3 311 -                   14 537 -                 8 137 -                   18 290 -                 

Av- och nedskrivningar 161 -                       231 -                       325 -                       469 -                       913 -                       

Rörelseresultat efter avskrivningar 8 032 -                   3 542 -                   14 862 -                 8 606 -                   19 203 -                 

Resultat från finansiella poster 115                        148                        230                        290                        614                        

Rörelseresultat efter finansiella poster 7 917 -                   3 394 -                   14 632 -                 8 316 -                   18 589 -                 

Bokslutsdispositioner -                             -                             -                             -                             795                        

Resultat för perioden 7 917 -                   3 394 -                   14 632 -                 8 316 -                   17 794 -                 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,03 -                     0,02 -                     0,03 -                     0,02 -                     0,08 -                     
Eget kapital per aktie 0,11                      0,18                      0,11                      0,18                      0,14                      
Soliditet 28,8% 54,3% 28,8% 54,3% 39,9%

Antal aktier 218 874 088 218 874 088 218 874 088 218 874 088 218 874 088
Antal utestående teckningsoptioner 23 187 408 21 887 408 23 187 408 21 887 408 23 187 408
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Moderbolaget
Balansräkning 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
KSEK

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3 580           4 204           3 806           
Finansiella anläggningstillgångar 19 303         12 889         15 613         

Summa anläggningstillgångar 22 883         17 093         19 419         

Omsättningstillgångar
Varulager mm 46 059         33 577         16 220         
Kundfordringar 4 914           1 102           23 907         
Övriga fordringar 9 400           3 541           2 866           
Kassa och bank 2 447           18 036         13 572         

Summa omsättningstillgångar 62 820         56 256         56 564         

Summa Tillgångar 85 703         73 349         75 983         

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 48 152         48 152         48 152         
Uppskrivningsfond 9 000           -                    -                    

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital 17 805 -        11 -                11 -                
Redovisat resultat 14 631 -        8 316 -          17 794 -        

Summa Eget kapital 24 716         39 825         30 347         

Avsättningar
Övriga avsättningar 3 600           2 516           5 904           

Summa Avsättningar 3 600           2 516           5 904           

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 752         5 890           6 060           
Övriga kortfristiga skulder 42 635         25 118         33 673         

Summa Kortfristiga skulder 57 387         31 008         39 732         

Summa Eget kapital och skulder 85 703         73 349         75 983         
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Kassaflöde koncern 

 

Koncernens kassaflödesanalys 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 13 971 -       7 618 -         17 530 -        
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 862             1 147          2 247           
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 2 285 -         303 -            3 102           

15 394 -       6 774 -         12 181 -        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Förändring varulager 29 839 -       20 301 -       2 944 -          
Förändring fordringar 17 354        563             23 911 -        
Förändring kortfristiga skulder 17 274        20 244        28 761         

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 605 -       6 268 -         10 275 -        

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 99 -               167 -            347 -             
Försäljning av anläggningstillgångar -                   2 815          2 965           

Kassaflöde från investeringsverksamheten 99 -               2 648          2 618           

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld 487 -            533 -            1 065 -          
Kostnader nyemission -                   4 -                 5 -                  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 487 -            537 -            1 070 -          

Årets kassaflöde 11 191 -       4 157 -         8 727 -          
Likvida medel vid årets/periodens ingång 13 879        22 606        22 606         

Likvida medel vid periodens/årets utgång 2 688          18 449        13 879         

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital



 
  

         

         

 
Zenergy AB | Storgatan 82 | SE-568 32 Skillingaryd 

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

Förändringar i eget kapital, koncern 

 
 
 
 
 

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

 
 
Kommande finansiella rapporter och viktiga datum 
Delårsrapport för perioden juli–september 2021 publiceras den 26 november 2021. 
 
 
 
Styrelsen i Zenergy AB 
 
 
Skillingaryd den 27 augusti 2021 
 
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 
2021.  
 

Koncernen

Eget kapital

KSEK
Eget kapital 2020-12-31 218 874 088 48 152 142 617 -158 348 32 422

Periodens resultat Q1 -6 441 -6 441
Periodens resultat Q2 -7 567 -7 567

Eget kapital 2021-03-31 218 874 088 48 152 142 617 -172 356 18 414

Antal aktier Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat resultat 
ink. Årets resultat Summa eget kapital


