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HELÅRET I SAMMANDRAG


Årets intäkter uppgick till 44 329 KSEK (39 501)



Resultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -10 085 (- 11 358)



Årets resultat efter skatt uppgick till -12 287 KSEK (-13 097)



Resultat per aktie: -1,34 SEK (-0,17 SEK, före split 20:1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2015
Det undermåliga resultatet under verksamhetsåret beror huvudsakligen på produktionsbortfall,
nedskrivning av tillgångar, reservationer för framtida garantiåtaganden.
Det har varit ett år med starkt fokus på marknadsbearbetning, internt förbättringsarbete,
produktutvecklingsarbeten och omstruktureringar. Vår förhoppning är nu att detta skall omvandlas i
ökad volym under innevarande år och framåt. Anbudsförfrågningar med efterföljande offerter från
Zenergy intensifierades under året.
Zenergy har byggbolaget Skanska genom Skanska Maskin AB som nöjd kund.
Produktion och leveranser av byggbodar till Skanska Maskin AB utgör huvuddelen av bolagets
intäkter. Bolaget har även erhållit beställningar och levererat ZIP-Bomoduler speciellt anpassade för
HVB boenden (Hem för Vård och Boende) till två kommunala verksamheter. Samarbete har etablerats
under året med Migrationsverket gällande olika typer av asylboendelösningar genom flexibla Zenergy
ZIP-Bomodul lösningar. Behovet av tillgängliga bomodul lösningar är mycket stort.
Efterfrågan på arbetsbodar är mycket stor och drivs på ytterligare av stora infrastrukturprojekt och
ändrade krav från kommuner liksom nya energiregler. För att kunna möte den ökade efterfrågan på
olika typer av moduler beslutade styrelsen att flytta verksamheten till mer för ändamålet ägnade
lokaler för att säkerställa högra produktionskapacitet. Avtal ingicks med en fastighetsägare vilket
innebär att verksamheten flyttar från Lovsjö till Skillingaryd under april 2016.
Under verksamhetsåret, tiden före noteringen av aktierna på Aktietorget genomfördes två
nyemissioner i vilka motsvarande 1 262 476 nya aktier tecknades, efter den omvända spliten 20:1.
Teckningskursen i emissionerna var 8 kronor per aktie. Emissionerna tillförde bolaget 10 099 808
kronor.
Därutöver genomförde Zenergy i samband med noteringen av aktien på Aktietorget under december
en nyemission om 31,45 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella
investerare. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades. Genom emissionen
nyemitterades 3 931 487 aktier, aktiekapitalet ökade med 847 309 kronor. Under december tecknade
ledande befattningshavare 100 000 aktier via teckningsoptioner och bolaget tillfördes genom detta
ytterligare 800 000 kronor.
Efter emissionerna uppgår aktiekapitalet till 2 036 629 kronor fördelat på 9 257 405 aktier.
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Arbetet med att positionera bolaget på marknaden, öka bekanthetsgraden liksom att bygga ett
varumärke pågår med full intensitet. Att skapa förtroende för den nya byggteknologi Zenergy använder
genom ZIP-Elementet och det material vi valt använda tar längre tid än vad vi uppskattade.

HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG
Zenergy’s organisation har förstärkts med två nya medarbetare med huvudsakliga uppdraget att
fortsätta bearbeta marknaden och skapa möjligheter att genom attraktiva lösningar erbjuda våra
produkter till kommunala liksom offentliga verksamheter, därutöver har vi förstärkt organisationen med
en produktionsutvecklingsansvarig person med byggnads och CAD/CAM erfarenheter. Därmed är 11
personer fast engagerade i bolaget inom den administrativa delen av verksamheten. I produktionen
sysselsätter vi ett 50 tal personer. Därutöver har vi knutit 5 mycket kvalificerade och erfarna
produktutvecklingspersoner till vår verksamhet liksom ett framgångsrikt design, arkitekt och
marknadsföringsbolag.
Migrationsverket spår att antalet som får stanna och bosätta sig permanent i Sverige väntas inom
några år växa till 200 000 personer. Den nya Anvisningslagen som träder i kraft den 1 mars 2016
innebär att kommunerna tvingas av staten att ordna temporära boenden som möjligen flyttbara
lägenhetsmoduler. Dessa temporära boenden som inte omfattas av BBR (Boverkets Bygg Regler)
kommer senare att tvingas ersättas av permanenta boenden som måste uppfylla samtliga BBR krav
för permanent boende vilket möjliggör för Zenergy att sälja eller hyra ut till kommunerna olika typer av
flexibla Zenergy ZIP-Bomodul lösningar som uppfyller samtliga BBR krav så som t.ex. tillgängligheten
för rörelsehindrade, luftkvalitet, ljudkvalitet, brandsäkerhet och energiförbrukningen.
Det råder fortsättningsvis stor brist på studentbostäder liksom små billiga hyresrätter i Sverige. Hela
76 % av landets 270 kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder för unga vuxna. Det
råder även fortsättningsvis stor brist på asylboenden liksom flexibla skolmoduler. Den rådande
situationen i omvärlden väntas innebära en fortsatt ökad efterfrågan inom dessa segment.
Migrationsverket bedömer att behovet av relativt snabbtillgängliga bostäder uppgår till 70 000
lägenheter enbart till asylsökanden som beräknas erhålla permanent uppehållstillstånd i närtid.
Efterfrågan från Europeiska länder på såväl ZIP-Element som bomoduler är märkbar.
Fortsatta leveranser till Skanska Maskin AB har gjorts under 2016. Nya beställningar av byggbodar
har erhållits av Skanska under januari för leveranser under 2016.
Leveranser och faktureringar av HVB hem till kommunal verksamhet har ägt rum under 2016.
Efterfrågan från kommuner som resultat av dessa etableringar är påtaglig. Vi har utestående offerter,
förhandlingar och diskussioner pågår hos ett flertal kommuner runt om i Sverige. Ett stort antal av
Sveriges 270 kommuner har bearbetats inför kommande krav från regeringen som träder i kraft under
mars 2016 i vilket kommunerna tvingas till omhändertagande av asylsökanden.
Arbetet med att lansera ZIP-Elementet i Europa som ett byggelement fortgår. Vi har av olika externa
anledningar försenats med CE märkningen av ZIP-Elementet, CE märkning är ett krav i Europa. En
prototypserie byggd med ZIP-Element för den tyska marknaden utvecklas i samarbete med en stor
Tysk tillverkare av moduler. Samarbete pågår även med en internationellt verksam modulkoncern
gällande användandet av ZIP-Element som integrerade byggelement i befintliga produkter.

VERKSAMHETEN
I nuläget har vi inriktat oss på olika typer av bomoduler och byggbodar, men konstruktionen kan även
användas i många andra sammanhang. Vi gynnas idag av den rådande marknadsutvecklingen i form
av ökat bostadsbyggande, stora infrastrukturprojekt, en expansiv och nödvändig studentboendesektor
liksom ett stort behov av asylbostäder. Zenergys produkter passar utmärkt inom alla dessa segment.
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Zenergy har ett flerårsavtal med Skanska Maskin AB som omfattar ca. 250 moduler per år. Efterfrågan
på arbetsbodar är betydligt större än tillgången i Sverige. Zenergys kapacitet är i den nya fabriken ca.
1500 moduler per år. Efterfrågan från våra kunder liksom potentiella kunder indikerar en årlig volym på
över 1500 moduler. Leveranstiden på en standard modul är 8 till 10 veckor. Byggbods och Bomodul
marknaden präglas för närvarande av årslånga leveranstider vilket gynnar Zenergy.
Zenergy ZIP-Element som utgör basen i vår verksamhet, är ett nytt och modernt byggmaterial, som är
patenterat och varumärkesskyddat i Europa. Marknaden är enormt stor för denna typ av nya
byggmaterial. EU’s byggproduktförordning trädde i kraft juli 2013 och en CE-märkning av ZIPElementet var ett absolut krav. Detta för att få möjligheten att bearbeta och marknadsföra ZIPElementet på hela den Europeiska marknaden. Zenergy välkomnar EU’s hårdare krav gällande
energieffektivitet och brandsäkerhet eftersom vi redan uppfyller kraven och strävar hela tiden efter att
överträffa gällande regelverk.
Zenergy har utvecklat en helt ny produktserie bomoduler som premiärvisas på Nordbyggmässan i april
2016. Zenergy ZIP-Bomodul-2016 ett helt nytt boendekoncept baserat på en unik byggnadsteknologi
som möjliggörs genom det patenterade ZIP-Elementet. Bomodulerna finns i utförande från 21 - 55 m².

Zenergy ZIP-Bomodul-2016
som premiärvisas på Nordbyggmässan 4-8 april 2016

BOLAGETS RESULTAT
Zenergys resultat efter skatt för 2015 uppgick till -12 287 KSEK (-13 097)

GRANSKNING
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor

KOMMANDE RAPPORTER


Årsredovisning för 2015 publiceras i april 2016 och hålls tillgänglig på bolagets hemsida och
via Aktietorget hemsida






Tremånadersrapport för 2016 publiceras den 25 maj 2016
Sexmånadersrapport för 2016 publiceras den 26 augusti 2016
Niomånadersrapport för 2016 publiceras den 25 november 2016
ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, hålls den 25 maj 2016 klockan 15:00 i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges.
Lovsjö den 26 februari 2016
Zenergy AB (publ)
Styrelsen
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Zenergy AB (publ)
Resultaträkning

Helår

Helår

Tusental kronor

2015

2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar

44 023
306

39 494
7

44 329

39 501

-

39 598
10 662
4 154
10 085

-

38 636
7 935
4 288
11 358

-

1 840

-

1 606

-

11 925

-

12 964

-

362

-

133

Rörelseresultat efter finansiella poster

-

12 287

-

13 097

Årets resultat

-

12 287

-

13 097

Resultat per aktie

-

1,34

Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella poster

Antal aktier

9 157 405*

-0,17
79 268 857

*Under år 2015 har en omvänd split ägt rum, 20:1, varför antalet aktier har minskat.
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Zenergy AB (publ)
Balansräkning

2015-12-31

2014-12-31

4 880
3 311
50
8 241

4 717
1 520
6 237

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 195
413
2 890
13 950
25 448

5 522
1 272
2 157
8 951

Summa Tillgångar

33 689

15 188

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Redovisat resultat
Summa Eget kapital

2 037
31 788
12 287
21 538

1 022
19 921
13 097
7 846

Tusental kronor
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

-

-

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa Avsättningar

2 187
2 187

395
395

1 475
5 074
3 415
9 964

976
4 948
1 023
6 947

33 689

15 188

Skulder
Långfristiga skulder, kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa Skulder
Summa Eget kapital och skulder
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Zenergy AB (publ)
Kassaflödesanalys
KSEK
Resultat från löpande verksamheten
avskrivningar
avsättningar
Kassaflöde från löpande verksamheten
Förändring omsättningstillgångar
Förändring korta skulder
Förändring rörelsekapital

2015

2014

-12 287
1 823
1 792
-8 672
-4 704
2 518
-2 186

-13 097
1 606
395
-11 096
-3 309
1 629
-1 680

Förändring investeringsverksamheten

-3 828

-3 340

499
25 979
26 478

976
14 279
15 255

Förändring likvida medel

11 793

-861

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 157
13 950
11 793

3 018
2 157
-861

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring Långa skulder
Nyemissioner mm
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