Års- och hållbarhetsredovisning

2017

Zenguns historia
Zengun bildades 2009 med visionen
att skapa en helt ny typ av entreprenadföretag. Grundarna hade mångårig
bakgrund från stora byggföretag och
såg möjligheter att kombinera det
stora företagets arbetssätt och rutiner
för att kunna leverera stort, med det
lilla företagets kundnärhet, nyﬁkenhet
och engagemang.
Zengun är idag det lilla storföretaget
där medarbetarna har nära till varandra,
nära till samarbetspartners och nära
till kunder. Ett företag med uppriktig
vilja att göra skillnad, och skapa och
bibehålla långsiktiga affärsrelationer.
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Zengun Life – läs mer på sid
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Zengun redovisar ﬁnansiell och icke-ﬁnansiell
information i en gemensam rapport. Rapporten
integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation för att ge en övergripande
och sammanhängande beskrivning. Den legala
årsredovisningen inkluderar förvaltningsberättelse och ﬁnansiella rapporter och omfattar
sidorna 34–57.
Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna
6–9 där affärsmodellen beskrivs, samt sidorna
14–31, och uppfyller den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.
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KORT OM ZENGUN

Zengun bygger Stockholm
Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag
av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen
ﬁnns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och
samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka
200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.

KORT OM ZENGUN

Året i korthet

›

› Sergelhuset. Vasakronan väljer Zengun som totalentreprenör för ny- och ombyggnad i samverkansprojekt.
Zengun ansvar för två av fyra delentreprenader. Visionen är att förändra stadskärnan och skapa miljöer där
människor vill vara.
› Kvarteret Pelaren. Fabege väljer Zengun som totalentreprenör för nyproduktion i samverkansprojekt i blivande Söderstaden och projektet gör ett första avtryck.
Projektet beräknas färdigställt 2019 då hyresgäster som
telekombolaget 3, Stokab och Ebab ﬂyttar in.
› Förstärkt organisation
• Ny VD och koncernchef. Ulf Jonsson, medgrundare till
företaget, får åter rollen som verkställande direktör.
• Ny ekonomi- och ﬁnansdirektör. Anna-Carin Bjelkeby
tillträder i januari 2018.
• Hållbarhet ﬂyttas högre upp på agendan och Caroline Sundqvist anställs i den nyinrättade tjänsten som
hållbarhetsansvarig.
› Modemet 8 uppnår LEED Platinum
Zenguns totalentreprenad för Vasakronans kontorsfastighet Modemet 8 i Kista godkänns i den högsta kategorin,
Platinum, enligt den internationella miljöcertiﬁeringsstandarden LEED.

NYCKELTAL
Koncernen
Mkr

2017
8 månader

2016/2017
12 månader

1 154,4

1 215,9

71,9

66,4

6,2

5,5

Soliditet (procent)

36,2

36,4

Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten

21,7

59,4

Avkastning på eget kapital
(procent)

10,2

23,4

Intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (procent)

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

› RA BYGG förvärvas. Verksamheten fokuserar på byggservice och mindre entreprenader.
› Stora Frösunda 2. Fabege väljer Zengun som totalentreprenör för nybyggnad i samverkansprojekt avseende bilanläggning om 30 000 m2.
› Kv. Sabbatsberg 24. Castellum väljer Zengun som
totalentreprenör för ombyggnad i samverkansprojekt
av en kulturhistoriskt värdefull jugendbyggnad ritad av
Ferdinand Boberg.

› Mer än 80 procent av våra nuvarande projekt bedrivs
som samverkansprojekt.
› 40 procent av de nyanställda på tjänstemannasidan var
kvinnor.
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VD-ORD

Starkt år för Zengun
Zenguns ledande position på den dynamiska byggmarknaden i Stockholm befästes ytterligare
med fortsatt tillväxt under året. Arbetssättet att alltid sätta projekten i fokus fungerar väl och
öppnar möjligheter att göra skillnad i byggbranschen.

2017 blev ännu ett bra år för Zengun. Intäkterna för det förkortade räkenskapsåret 2017
uppgick till 1 154,4 miljoner kronor, vilket var 61,4 miljoner kronor lägre än föregående år.
Minskningen förklaras helt av att Zengun under 2017 byter räkenskapsår, vilket innebär
att vi endast redovisar åtta månader för 2017, medan 2016/17 inkluderar 12 månader. I
själva verket fortsätter vi att växa organiskt. Intäkterna för kalenderåret 2017 uppgick till
1 651,6 miljoner kronor, exklusive förvärvet RA BYGG. Om vi istället räknar in RA BYGG
har Zengun sedan verksamheten startade 2009 vuxit till intäkter på knappt 2 miljarder
kronor per år.
Rörelseresultatet uppgick till 71,9 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor högre
än föregående år, trots det kortare räkenskapsåret. Resultatförbättringen visar att vi har
kostnadskontroll och låga koncernövergripande kostnader.
FOKUS PÅ STOCKHOLM

Zengun har ända sedan starten 2009 fokuserat stenhårt på den geograﬁ vi kan bäst –
Stockholm. Det är den största marknaden i Norden och det är här i Stockholm som utvecklingen går snabbast. Här ﬁnns också störst möjligheter som entreprenadföretag att
växa och utvecklas. Samtidigt är Stockholm den marknad som ställer de högsta kraven
på oss som företag. Här får nya kravställningar från myndigheter och stora kunder snabbt
genomslag. Här initieras förändringar av byggbranschen och här ges kraft att slå igenom
på allvar.
Då detta skrivs är tecknen på att byggkonjunkturen bromsar in allt mer tydliga. Vår
affärsmodell med projektfokus, låga omkostnader, bred kundbas och spridning av
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projektportföljen ger oss trygghet och handlingsutrymme. Att vi gjort det strategiska vägvalet
att inte binda kapital genom att uteslutande bygga åt andra och att fokusera på Stockholm,
gör oss urstarka relativt våra konkurrenter. Jag brukar säga att ”Zengun är i grunden, i sitt
DNA, konstruerat för bistrare tider”. Zengun står starkt, på egna ben och har stora möjligheter
att både försvara och ta nya marknadsandelar i närtid.
Den som vill konkurrera om de riktigt attraktiva uppdragen i Stockholm måste kunna ta sig
an utmaningen att vara i fronten av utvecklingen – att vara med och vrida om en hel bransch.
Den utmaningen har vi på Zengun tagit, den var från början en av våra största drivkrafter,
både som individer och företag. Zengun är idag en relativt stor aktör. Med det följer att vi
kan göra skillnad. Vi gör redan skillnad och kommer att jobba ännu hårdare framöver för att
vara med och göra skillnad – genom att påverka, driva framåt och vara med och utveckla vår
bransch.
Hur gör vi då detta idag och hur vi vill arbeta med det på längre sikt? Det ﬁnns ﬂera viktiga
områden som jag vill ta upp:
SÄKERHETSKULTUR

Vi har en nollvision för arbetsolyckor med sjukfrånvaro, allt annat vore omöjligt! Arbetet med
arbetsmiljö och säkerhet är en grundpelare för vår verksamhet och vi arbetar på tre ledder:
förebyggande, formellt utifrån regelverk och med de informella strukturerna på varje arbetsplats. På detta sätt utvecklar och förstärker vi säkerhetskulturen varje dag.
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”

Devisen ”för projektets bästa
i alla lägen” adderar i allra
högsta grad till att bygga vårt
förtroende på marknaden.

TYDLIG SYSTEMATIK

Ledningssystem och ett systematiskt arbetssätt ger trygghet för kunder, leverantörer
och oss själva. Det ﬁnns en arbetsro och ett lugn i det ordnade och metodiska. Vi är
ISO-certiﬁerade inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar ständigt i en intern,
högprioriterad utvecklingsgrupp med att hålla vårt ledningssystem dagsaktuellt.
UTBILDNING, NYFIKENHET OCH ENGAGEMANG

Via branschorganisationer, nätverk och kurser håller vi oss alltid i fronten av var utvecklingen är idag och var vår bransch är i morgon. Många gånger leder vår nyﬁkenhet till att
vi initierar eller inbjuds till forum där vi får vara med och staka ut framtidens arbetssätt.

bästa i alla lägen” adderar i allra högsta grad till att bygga vårt förtroende på marknaden. Det
bidrar till att vi kan vara med och påverka, driva, utveckla – att göra skillnad!
HÖGT I TAK

TEKNISKA LÖSNINGAR OCH NY TEKNIK

Rätt teknik, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Teknik, rätt använd, är oerhört viktigt för att
kunna arbeta uthålligt och hållbart. Vi har tagit till oss digitaliseringen av branschen som
en av de absolut viktigaste frågorna att hantera och utvecklas med. Idag ﬁnns en mängd
verktyg för planering och optimering som gör oss resurssnålare, mer kostnadseffektiva
och mer attraktiva som leverantör och arbetsgivare.

Zengun har en stark, värderingsstyrd kultur med högt i tak. Hos oss får alla chansen att
spänna bågen och möjlighet att vara med och utveckla företaget. Vår värdegrund är stark och
förankrad. Värdeorden kunskap, gemenskap och affärsmannaskap sitter i ryggmärgen och
bidrar till att vi står stadiga och trygga. Vi tror på mångfald och långsiktig hållbarhet och på att
vår bransch är på väg mot en reell, långsiktig förändring till det bättre.
Därmed rundar jag av och både hoppas och tror att vi möts i kommande års- och hållbarhetsredovisningar, med samma framtidstro som jag känner när detta skrivs.

DIALOG OCH SAMVERKAN

I Zenguns kultur ingår att vara öppna och pragmatiska. Att lyfta och diskutera frågor med
myndigheter, kunder och samarbetspartners med den ständiga devisen ”för projektets
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Ulf Jonsson
Verkställande direktör och koncernchef
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Affärsidé

›

Zengun driver och drivs av
projekt, företaget hjälper andra
att förverkliga sina drömmar
genom att i nära samarbete
bygga deras fastigheter.

Strategi

›

Stockholm är Zenguns enda marknad. Företaget arbetar med alla typer av
projekt; kommersiella projekt och bostäder, i både privat och offentlig sektor.
Tillväxten sker huvudsakligen organiskt. Hållbarhet genomsyrar alla delar av
verksamheten.
Projekten först. Zengun fritt översatt från japanska betyder ”det kompletta
teamet”. Zengun har byggt upp och bygger vidare på ett team med bred kompetens
som tror på närhet till kund, kulturen är projektorienterad och decentraliserad.

›

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Zengun bygger Stockholm

80%

Ett starkt projektfokus är helt centralt för all Zenguns verksamhet. I projekten möts
medarbetare, kunder och underentreprenörer och det är i projekten affärerna skapas
och erbjudandet vässas.

BYGGER ÅT ANDRA

Zengun är ett entreprenadföretag inom byggsektorn. Egna
medarbetare driver och leder projekten, medan egna yrkesarbetare och underentreprenörer tillsammans bemannar
byggarbetsplatserna. Företaget är verksamt inom både
nybyggnad och ROT-segmentet, det vill säga renovering,
ombyggnad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är
ny- eller ombyggnad av kommersiella fastigheter, Zengun
bygger även bostäder och offentliga lokaler. Under 2017
stod kommersiella fastigheter för 90 procent av intäkterna,
bostäder för 7 procent och offentliga fastigheter för
3 procent.
Zenguns projekt genomförs på uppdrag av kunder som
är välkända aktörer på fastighetsmarknaden. Ett projekt

av Zenguns projekt var
samverkansprojekt

löper typiskt över ett till tre år, men kan även vara längre
eller kortare. Zengun strävar efter att vara en effektiv och
komplett partner och kundernas förstahandsval som leverantör av projekt. Samverkansprojekt, så kallad partnering,
är alltid Zenguns förstahandsval av samarbetsform. Under
2017 utgjorde samverkansprojekt 80 procent av Zenguns
projekt, beräknat på intäkter.
I dessa projekt kommer Zengun in tidigt i beslutsprocessen och kan därmed ge råd om och påverka till exempel
materialval, hållbarhetsval och planering. I alla projekt
hanteras och optimeras projektering, inköp och produktion
fram till överlämnande av fastigheten.

TYP AV FASTIGHETER

ANDEL NYBYGGNAD/ROT

Kommersiella, 90%

Nybyggnad, 30%

Bostäder, 7%
Övrigt, 3%

Renovering, ombyggnad
och tillbyggnad, 70%

PÅGÅENDE STÖRRE PROJEKT – #ZENGUNBYGGERSTOCKHOLM
Projekt

Kund

Projekttyp

Projektstart

Projektslut
2018

Mood District

City

AMF

Kontor och butiker

ROT, i samverkan

2014

Pelaren

Söderstaden

Fabege

Kontor

Nybyggnad, i samverkan

2016

2019

Sergelhuset

City

Vasakronan

Kontor och butiker

Nybyggnad, i samverkan

2016

2019

Sergelhuset

City

Vasakronan

Kontor och butiker

ROT, i samverkan

2017

2020

Nöten 5

Solna Strand

Vasakronan

Kontor

ROT, i samverkan

2017

2020

Torsgatan 26

City

Castellum

Kontor

ROT, i samverkan

2018

2020

Urban Escape

City

AMF

Kontor, butik och bostäder

ROT, i samverkan

2014

2020

Z E NG U N | Å RS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

7

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Den del av Stockholmsmarknaden
där Zengun verkar är värd cirka
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100 Mdkr

ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

Zengun har välutvecklade ledningssystem och tillämpar ett
systematiskt arbetssätt för att driva projekten effektivt och
metodiskt. Företaget är ISO-certiﬁerat inom kvalitet, miljö
och arbetsmiljö och en intern utvecklingsgrupp arbetar
med att hålla ledningssystemen dagsaktuella.
Zengun erbjuder premiumtjänster inom alla typer av projekt. De senaste åren har verksamheten expanderat med
fokus på allt större projekt. Samtidigt har efterfrågan på
tjänster inom eftermarknad ökat. För att möta efterfrågan
förvärvades i januari 2018 RA BYGG, ett Stockholmsföretag
med fokus på mindre entreprenader och byggservice. Avsikten är att utveckla ett nytt affärsområde för just mindre
entreprenader och byggservice samt att väsentligt förstärka erbjudandet på den växande eftermarknaden.

Att enbart bygga åt andra är ett medvetet val som
särskiljer Zengun från många konkurrenter. Det innebär
att Zengun aldrig konkurrerar med kunder och istället kan
fokusera på kärnverksamheten, det vill säga leveransen av
projekt. Det innebär även att företaget inte behöver låsa
upp sig i olika ﬁnansieringsåtaganden.
STOCKHOLM NORDENS HETASTE MARKNAD

Stockholms län har varit Zenguns hemmamarknad sedan
bolaget bildades 2009, huvudstaden växer ständigt och
Zengun vill växa med staden. Stockholm är Nordens största
marknad för bygg- och anläggning, för 2016 uppgick investeringarna till 169 miljarder kronor, vilket var 37 procent av
Sveriges totala bygginvesteringar1). Den del av Stockholms1)

Källa: Byggfakta, Sveriges Byggindustrier

INTÄKTER ZENGUN AB

RÖRELSERESULTAT ZENGUN AB

Tkr

Tkr

1 800 000

1 651 563

marknaden som är tillgänglig för Zengun uppgår till cirka 100
miljarder kronor årligen, det vill säga exklusive rena anläggingsprojekt, konkurrenters egenutvecklade projekt samt
den del av privatmarknaden där Zengun valt att inte verka.
Mellan åren 2005 och 2015 ökade Stockholms befolkning
med 20 procent och den förväntas fortsätta öka. Det är
därför naturligt att behovet av lokaler och bostäder också
fortsätter att öka på lång sikt, även om byggkonjunkturen
försvagades mot slutet av 2017 på grund av viss osäkerhet
på bostadsmarknaden med oro för ränteutveckling och effekter av de nya amorteringskraven. Tack vare projektbredd
med kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga
fastigheter, samt genom att ﬁnnas både i nybyggnad och
ROT-segmenten uppnår Zengun riskspridning och förblir en
attraktiv partner för långsiktiga samarbeten.

120 000
104 646
100 000

1 500 000

84 140

1 215 888
1 200 000

74 728

80 000

1 084 946

63 594
815 869

900 000

60 000
40 000

600 000
365 093

20 000

300 000

0

0
2013/2014

8

27 822

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017

Den operativa verksamheten bedrivs i koncernföretaget
Zengun AB som startade sin verksamhet under 2009.
Diagrammen visar utvecklingen för Zengun AB. Uppgiften om 2017 är en proformaberäkning för kalenderåret
(12 månader) eftersom räkenskapsåret omfattade
perioden 1 maj 2017 till 31 december 2017 (8 månader).
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

ZENGUNS ORGANISATION

Styrelse
RÅDGIVANDE
FUNKTIONER
Strategiska mål

Senior Advisory
Board

Koncernledning

PROJEKTORIENTERAD ORGANISATION

Zenguns organisation är platt, decentraliserad och projektorienterad. Den formella strukturen är nedbruten i tre
vassa och konkurrenskraftiga affärsenheter som utgör
grunden i projekten. Sedan förvärvet i januari 2018 utgör
RA BYGG en fjärde operativ affärsenhet med primärt fokus
på byggservice och mindre entreprenader.

Young Advisory
Board

Affärsenhetschefer

Utvecklingsgruppen

Affärsenheter

Medarbetare

›

Koncernledningen leder den operativa verksamheten och
bildar tillsammans med de tre affärsenhetscheferna den
strategiska ledningsgruppen. Som stöd till gruppen ﬁnns
tre rådgivande funktioner:
› Senior Advisory Board, med personer som inte är operativt delaktiga i verksamheten.
› Young Advisory Board, med medarbetare som antingen
är unga i ålder, unga i sinnet eller unga på företaget.
› Utvecklingsgruppen, som upprätthåller certiﬁeringar och
utvecklingen av företagets processer, mallar och verktyg.

Strategisk
ledningsgrupp

Projektgenomförande

OPERATIV VERKSAMHET

STRUKTURERAT ARBETSSÄTT

Zengun strävar efter långa, ömsesidigt utvecklande
relationer med kunder och samarbetspartner. Tack vare
starkt projektfokus bibehålls närheten till kunderna och
Zengun förblir det lilla storföretaget. Projektledningen är
snabbfotad, närvarande och kostnadseffektiv. Varje projekt
genomförs med den uttalade målsättningen att det ska bli
det bästa referensprojektet, och att kunderna ska återkomma. Sedan starten 2009 har Zengun växt till en årlig intäkt
på knappt 2 miljarder kronor inklusive RA BYGG.
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I ett framgångsrikt projekt är informationsteknik (IT) avgörande. Utan rätt verktyg och hantering kan ett projekt bli
kostsamt och tidskrävande. I varje projekt deﬁnieras och
etableras tidigt tydliga kommunikationsvägar tillsammans
med övriga ingående parter. Tidigt klargörs också vilken
typ av dokumentation som efterfrågas i projektets slutskede och hur den dokumentationen ska införskaffas under
projektets gång.
Zengun har kompetens att hantera och utveckla IT-frågan
både externt, det vill säga i relation till uppdragsgivare och
andra parter i projektet, och internt i den egna organisatio-

nen. Zengun arbetar kontinuerligt med att säkerställa och
utveckla medarbetarnas IT-kompetens och följer och driver
utvecklingen i IT-frågor med ett ﬂexibelt förhållningssätt
gentemot uppdragsgivarna. Informationssäkerhet i stort är
ett prioriterat område och Zengun arbetar därför kontinuerligt med att höja medvetenheten kring risker att förlora
känslig data.
VI BYGGER FÖR SAMTID OCH FRAMTID

Byggbranschen beﬁnner sig i snabb förändring med mycket
positivt som händer och en allt snabbare utveckling.
Zengun strävar kontinuerligt efter ständiga förbättringar
och testar gärna innovationer och nya lösningar för att
utveckla rutiner, effektivitet och arbetssätt. Ofta handlar det om områden som digitalisering, standardisering,
teknikutveckkling, logistik, leverantörskedjor, arbetsmiljö
och metodval. Med 80 procent beprövade lösningar och 20
procent nya åstadkoms ett utrymme för nyﬁkenhet utan att
äventyra stabilitet och trygghet. Synsättet används både
för att attrahera kunder och leverantörer som har en okonventionell idé som de gärna vill prova, och för att samtidigt
ha möjlighet att testa och implementera egna lösningar.
Även hållbar samhällsutveckling är ett tydligt område
för ständiga förbättringar. Hållbarhet är redan en central
fråga i alla delar av byggprocessen; från förstudie, över
tidig projektering, inköp, produktion, överlämnande och in
i driftskedet, och en faktor vid beslutfattande i centrala och
strategiska frågor. Hållbart byggande är en förutsättning för
ett framtida hållbart samhälle. Läs mer om Zenguns syn på
hållbarhet på sidan 14.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING – NÅGRA UTVALDA PROJEKT

Ett av Stockholms bästa citylägen
PROJEKT URBAN ESCAPE

Fem hus, fyra gator och två torg med kontor,
affärslokaler, bostäder och 2 500 m2 taklandskap 48 meter över havet. I kvarteret runt
Brunkebergstorg och Gallerian mitt i Stockholms city pågår projektet Urban Escape.
Zengun är en av tre totalentreprenörer i
Gallerian.
Projektet sker i nära samverkan med
beställare och underleverantörer. Stora delar
av arbetet sker med öppna butiker runt om,
vilket gör lyhördhet för butikers och allmänhetens behov till en central framgångsfaktor.
En utmaning är de komplicerade grundoch stomförstärkningar som görs eftersom
samtliga huskroppar byggs på med två till tre
våningsplan. Genom att spara beﬁntliga fönster kunde Zengun minska behovet av energi
för uppvärmning och kostnader för väderskydd, normalt en relativt stor kostnadspost.
I Gallerians handelsytor följs beﬁntlig certifering Miljöbyggnad silver, i kontorsdelarna är
avsikten att certiﬁera enligt LEED guldnivå.

Yta: 130 000 m2, varav Zengun: 60 000 m2
Projekttid: 2013–2019
Beställare: AMF Fastigheter
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VERKSAMHETSBESKRIVNING – NÅGRA UTVALDA PROJEKT

Nya Söderstaden blir nöjesknutpunkt
PROJEKT PELAREN

I kvarteret Pelaren 1 mitt emot Globen har
Zengun totalentreprenad för uppförande
av kontor, restaurang och garage. Den nya
byggnaden med ett torn på 14 våningar blir
ett landmärke vid infarten mot innerstaden
och huvudkontor för telekombolaget 3 som
lockats dit av den spektakulära byggnaden,
det publika läget och Stockholms stads
offensiva planer för Söderstaden.
Byggnaden är projekterad för att godkännas enligt miljöklassningssystemet
BREEAM-SE, minst nivå Very Good. Systemet
täcker hela byggprocessen från byggnadens
energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering till påverkan
på närmiljön och byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.
Framgångsfaktorer för projektet är att klara
en utmanande logistik med inklämt läge invid
Nynäsvägen och bostäder, i kombination
med kort produktionstid.

Yta: 37 000 m2
Projekttid: 2016–2019
Beställare: Fabege
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VERKSAMHETSBESKRIVNING – NÅGRA UTVALDA PROJEKT

Ny miljöklassad byggnad i gammal kulturmiljö
PROJEKT ABE-SKOLAN KTH

Zengun är totalentreprenör för en ny tillbyggnad för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH, ABE-skolan.
Visionen för KTH är att miljön ska präglas
av djärvt och hållbart samhällsbyggande och
teknik i framkant. Hållbarhetshuset, som det
också kallas, är ett bra exempel på det med
bland annat behovsstyrd belysning och ventilation, energifönster samt solpaneler på ett tak
klätt med växande sedum. Byggnaden har fått
högsta betyg, guld, i miljöcertiﬁeringssystemet Miljöbyggnad.
Med traditionell tegelfasad och modernt
uttryck, smälter den nya byggnaden in i den
byggnadsminnesmärkta miljön. Ursprungligen
var danskt tegel föreskrivet. Zenguns projektorganisation föreslog istället närliggande
Haga Tegelbruk, Sveriges enda kvarvarande
fasadtegelbruk. Motivet var dels kortare transportsträcka, dels att lyfta svenskt hantverk på
ett av Sveriges största universitet. Byggnaden
vann utmärkelsen ”Årets Fasad 2018” och
är nominerad till “Årets Stockholmsbyggnad
2018” av Stockholms Stad.
Yta: 5 500 m2
Projekttid: 2016–2017
Beställare: Akademiska Hus
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VERKSAMHETSBESKRIVNING – VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord
KUNSKAP
Vi har kunskapen. Vi har kompetensen. Vår övertygelse
och den feedback vi får från våra uppdragsgivare och
samarbetspartners är att vi är just kunniga. Vi sätter en
ära i att äga, förvalta, förädla och föra vidare kunskap
– om samhällsutvecklingen och vår bransch i stort, om
frågor i projekten vi verkar i. Vi har kunskap att möta de
utmaningar vi tar och de förtroenden vi ges.
GEMENSKAP
Vi prioriterar att verka för och bygga en god gemenskap.
Vi bjuder in till och uppmuntrar individuella insatser
men laget är alltid starkare än jaget. En god gemenskap
har sina rötter i respekt, närs av prestigelöshet och
blommar då det ﬁnns sann glädje i att ens kollegor,
samarbetspartner och uppdragsgivare lyckas med sina
mål/uppgifter.
AFFÄRSMANNASKAP
Vi är affärsmässiga. Projektets bästa – att kunden lyckas
nå sina mål i projektet är den bästa förutsättningen
för att vi ska lyckas med våra affärsmässiga mål.
En grundprincip vi aldrig viker från är att vårt
affärsmannaskap bygger på långsiktighet. Kortsiktig
vinst på bekostnad av uppbyggda relationer är inte vinst
utan förlust – det är alltid ett misslyckande. Projekten vi
verkar i just nu ska alltid vara våra bästa referensprojekt
och vägen till fortsatta förtroenden.

Z E NG U N | Å RS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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HÅLLBARHET

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten
Detta är den första hållbarhetsredovisningen för Zengun. Den ingår som en integrerad
del i Års- och hållbarhetsredovisning 2017 och omfattar sidorna 6–9 där affärsmodellen
beskrivs, samt sidorna 14–31. Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade
hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.

På Zengun drivs hållbarhet inte som en separat fråga,
det genomsyrar alla delar av verksamheten. Arbetet med
hållbarhetsfrågor syftar till att ta ansvar genom hela värdekedjan, skapa ökat kundvärde och bidra i övergången till ett
hållbart och biobaserat samhälle.
Med hållbart samhällsbyggande avser Zengun ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande, vilket även
omfattar CSR, Corporate Social Responsibility.
Zengun ser hållbarhet som något som:
› genomsyrar verksamheten och är en naturlig del av det
dagliga arbetet för varje medarbetare,
› är en central fråga i projekten och alla delar av byggprocessen; från förstudie, via tidig projektering, inköp,
produktion, överlämnande och in i driftskedet,
› präglar rekryteringsarbetet i frågor som mångfald och
arbetsrätt,
› ﬁnns med vid beslutfattande i centrala och strategiska
frågor.
Under 2017 har företaget förstärkt organisation och
styrning inom hållbarhetsområdet genom att inrätta en
centralt placerad roll som hållbarhetsansvarig.
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REGELEFTERLEVNAD

Väsentliga policyer, riktlinjer och manualer av betydelse för
Zenguns hållbarhetsarbete ﬁnns tillgängliga på företagets
intranät och ledningssystem. Hållbarhetsområdet regleras
framför allt av KMA-policy (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö), Etikpolicy, Jämställdhetspolicy, Jämställdhetsplan, Lönepolicy,
Inköpspolicy samt Rutin för leverantörsbedömning.

Ett urval av de viktigaste intressenterna djupintervjuades
om sin syn på Zenguns hållbarhetsaspekter. Sammantaget bildar enkätsvar och djupintervjuer en konkret karta
över väsentliga hållbarhetsfrågor för Zengun. Arbetet med
prioritering och målsättning kommer att fortsätta under
kommande verksamhetsår.
ANSVARSFULLA INKÖP

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH INTRESSENTDIALOG

Att förstå viktiga intressenters förväntningar är avgörande
för att kunna möta beﬁntliga och framtida kundbehov. Som
en del i arbetet med att identiﬁera Zenguns viktigaste hållbarhetsfrågor genomfördes under hösten 2017 en så kallad
väsentlighetsanalys. Processen inleddes med en intern
workshop där en mängd hållbarhetsaspekter identiﬁerades
och sammanställdes. Dessa distribuerades därefter till
styrelse, ledning och medarbetare för en initial prioritering
av utvalda hållbarhetsområden.
Nästa steg var att stämma av mot övriga intressenter,
vilket gjordes genom att först kartlägga vilka intressentgrupper som både är viktiga för Zengun och som i sin tur
har ett direkt intresse för Zenguns verksamhet. Några viktiga intressenter som identiﬁerades är kunder, medarbetare,
ägare, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer.

En väl fungerande inköpsprocess är en viktig beståndsdel
för att kunna realisera Zenguns hållbarhetsambitioner.
Upphandlingar av underentreprenörer, materialleverantörer
och konsulter utgör en stor andel av projektens budget. I
upphandlingsskedet kan därmed många förutsättningar
och krav ställas tidigt, vilket gynnar hela värdekedjan.
Inköpsprocessen säkerställer att arbetskraft och material
köps in från seriösa aktörer. Hållbara inköp innebär mer än
att köpa rätt produkter och tjänster, det handlar även om
att ha väletablerade rutiner och att agera långsiktigt.
Zengun har en väl utvecklad struktur för inköprocessen
med kravställning, uppföljning och utveckling av leverantörernas arbete. Inköpt material och komponenter speciﬁceras noggrant och alla företag som vill leverera varor eller
tjänster prövas enligt Zenguns system för leverantörsbedömning där riskbedömning, kontroll och utvärdering sker

ZE N GUN | Å R S - O C H H Å L L BA R H E TS R E D OV I S N I N G 201 7

HÅLLBARHET

ZENGUNS ETIKPOLICY

Affärsetik och transparens handlar ytterst om att
vårda långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och branschkollegor, och även internt. Zengun
har en etikpolicy som innebär att verksamheten ska
drivas på affärsmässiga grunder med metoder som
främjar utveckling, samarbete och god affärssed.
Zenguns medarbetare ska uppträda med integritet och
professionalism och vara konsekventa och rättvisa i
bedömningar och beslut. Företaget har förbundit sig
att följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För
korruption råder nolltolerans, vilket även säkerställs
nedåt i leverantörskedjan genom kravställande på
leverantörer och underentreprenörer.
Etikpolicyn baseras på följande principer:
• Mänskliga rättigheter
• Respekt för individen och människors värde
• Anti-korruption
• Likabehandling
• Transparens i kundrelationer
För att säkerställa att etikpolicyn efterlevs måste alla
medarbetare ta del av den vid anställning. Detta följs
kontinuerligt upp i medarbetarsamtal, internetbaserade utbildningar via Sveriges Byggindustrier, samt egna
utbildningar. Zengun är medlem i Sveriges Byggindustrier och tillämpar deras uppförandekod i förhållandet
till kunder och leverantörer.

HÅLLBARHET
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HÅLLBARHET

”

Zengun har kompetens inom
alla etablerade certiﬁeringsstandarder för hållbarhet som
ﬁnns på marknaden idag”

enligt bolagets riktlinjer för miljö, arbetsmiljö, mänskliga
rättigheter, affärsetik och kvalitet. För att godkännas som
leverantör krävs bland annat stabil ekonomi och väl fungerande miljö- och säkerhetsarbete, att skatter och arbetsgivaravgifter är betalda, samt att det ﬁnns kollektivavtal.
Dessutom krävs att leverantören åtar sig att följa Zenguns
etiska riktlinjer och Sveriges Byggindustriers uppföranderegler (code of conduct). Under 2017 rapporterades noll
incidenter inom området korruption.
MATERIALVAL OCH RÅDGIVNING

Utöver ansvarfulla inköp ﬁnns ytterligare förutsättningar som
behöver uppfyllas för att kunna bedriva ett lyckat arbete med
hållbarhet i fokus. Det ingår i projektuppdraget att vara en
partner och stötta kunderna hela vägen från idé till förvaltning, självklart gäller det även hållbarhet. Därför har Zengun
kompetens inom alla etablerade certiﬁeringsstandarder för
hållbarhet som ﬁnns på marknaden idag; BREEAM, LEED,
Green Building, Miljöbyggnad, Svanen och WELL.
Redan tidigt i projekteringsfasen sätts projektens
kvalitetsmål inom fokusområden som hållbarhet, innovation och socialt engagemang. Eftersom en stor andel av
Zenguns projekt är samverkansprojekt kommer företaget
tidigt in i projekten och har därmed ofta ett strategiskt
inﬂytande med delaktighet i inköpsprocessens alla steg,
vilket ger utrymme för benchmarking, dialog och ﬂexibili-
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85%
av pågående
projekt miljöcertiﬁeras

tet. Därmed kan Zengun vara med
och påverka vilka produkter och
projektspeciﬁka krav som föreskrivs
med hänsyn till kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Att arbeta aktivt med
hållbarhet medför affärs- och konkurrensmässiga fördelar och leder dessutom ofta till långsiktiga besparingar
både för kunderna och Zengun.
Som regel har Zenguns kunder
höga ambitioner på hållbarhetsområdet, till exempel när det gäller material, avfallshantering och energi. Av alla
Zenguns projekt som pågick under
2017 har eller kommer 85 procent att
miljöcertiﬁeras, beräknat på intäkter.
En stor och övergripande fråga för
bygg- och fastighetsbranschen är
också hur energiförbrukning ska kunna minska för att förbättra långsiktig
miljömässig hållbarhet. Zengun måste kunna erbjuda både rådgivning om
möjligheter och leverera minst den
energioptimering som krävs för att
tillgodose den standard som kunderna efterfrågar. Inom det här området

17

HÅLLBARHET

CAROLINE SUNDQVIST, HÅLLBARHETSANSVARIG

– Att jobba med hållbarhet i byggsektorn
ser jag som en utmaning. Branschen bidrar
till betydande miljöbelastning och hållbarhetsfrågan är komplex. På samma gång
ﬁnns stora möjligheter att påverka i rätt
riktning. På Zengun kan jag jobba brett,
både långsiktigt strategiskt och samtidigt
praktiskt och operativt i projekten. Jag är
övertygad om att det kommer att krävas
branschgemensamma insatser för att kunna
ställa om till hållbart samhällsbyggande.
Miljöcertiﬁeringar är bra styrmedel och med
cirkulära materialﬂöden och effektiva arbetsprocesser når vi långt.

har Zengun stor erfarenhet och kompetens att tillföra.
Ett område där Zengun ger upphov till mer direkt påverkan är utsläpp av växthusgaser. Det sker främst på grund
av transporter och användning av arbetsmaskiner. Under
2017 inleddes en kartläggning som syftar till att minska och
motverka utsläpp under pågående byggprojekt. I samband
med kartläggningen tas även en rutin fram för hur koldioxidutsläpp ska mätas under projektets gång och hur det
ska kommuniceras och implementeras i organisationen.
Arbetet fortsätter under 2018.
Ytterligare en åtgärd för att minska egna utsläpp av växthusgaser är att alla anställda erbjuds SL-kort och uppmuntras att åka kollektivt.
UTBYTES- OCH FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

I den egna verksamheten strävar Zengun efter att följa den
så kallade utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik
och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen. Zengun tillämpar även
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försiktighetsprincipen som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker.
DET VIKTIGA KRETSLOPPET

Val och hantering av material- och kemikalier är ständigt
högaktuella frågor för byggentreprenörer. Allt material
som används i projekten ska i något skede produceras,
transporteras, hanteras och i bästa fall återanvändas eller
återvinnas. Påverkan från samtliga skeden måste vägas in
i helhetsbedömningen och beslutsprocessen för materialﬂödets hela livscykel.
Även arbetsförhållandena i den egna produktionskedjan
vägs in. Medarbetare och underentreprenörer får aldrig utsättas för hälso- och skaderisk för att de hanterar kemikalier
och produkter som inte kontrollerats, eller på grund av slarv
och brister i säkerhetsinstruktioner. Samtliga produkter
som byggs in kontrolleras och dokumenteras i Byggvarubedömningen, som är ett vedertaget verktyg för miljöbedömning av byggvaror.

I slutet av materialkedjan återﬁnns avfallsfrågan, även här
lämnar byggbranschen ett stort avtryck, både vid rivning
av fastigheter och under produktionsfasen. Emballage,
kemikaliebehållare och spillbitar av olika slag är exempel på
stora fraktioner som måste tas om hand på ett hållbart sätt.
För varje projekt tas en anpassad avfallsplan fram i syfte
att prognostisera avfallsmängder och optimera förebyggande arbete. Arbetet sker i enlighet med Kretsloppsrådets
riktlinjer och EU:s avfallsdirektiv med främsta syfte att
främja ett effektivt resursnyttjande samt minska deponigraden. Resultatet blir en positiv inverkan på såväl miljö som
ekonomi. I bästa fall slutar inte kedjan här, utan övergår i
stället i ett kretslopp där produkter och material tas tillvara
och återbrukas. Under 2017 infördes utökade rutiner för
kontroll och uppföljning av miljöaspekten. Detta i form av
riktade miljöronder i tillägg till de skydds- och miljöronder
som genomförs veckovis i samtliga projekt. Under året har
noll miljöolyckor rapporterats.
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EXTERNA NÄTVERK

Bygg- och fastighetssektorn hör till de branscher som har
störst påverkan på miljö och klimat sett till faktorer som
utsläpp, energiförbrukning och avfallsmängd. Det ﬁnns
en enorm förbättringspotential som kommer att kräva
branschgemensamma insatser för att nå såväl lokala som
globala hållbarhetsmål. Zengun ingår i många olika slags
nätverk för att lära från, bidra till och påverka utvecklingen
inom byggbranschen och även för samhället i stort. Samarbete ger resultat.
Zengun är medlem i följande organisationer
och nätverk:
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Hållbarhetstyrning
I arbetet med att identiﬁera Zenguns mest relevanta fokusområden har stor vikt även lagts vid omvärlden och
både lokal och global utblick. Under 2017 kopplades verksamheten till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Analysen visar att Zengun har störst möjlighet att påverka och bidra till mål nummer 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16.

ASPEKT

STYRNING/POLICYER

AKTIVITETER

UPPFÖLJNING

Hälsa och säkerhet

KMA-policy
(Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)

Zengun Life

Olycks- och tillbudsuppföljning

Skyddsronder

Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare

Erforderliga utbildningar för medarbetare

Månatlig statistik från rapporteringsplattform

Etikpolicy

Ledning och medarbetare utbildas

JÄMSTÄLLDHET

Lönepolicy

Stöd av extern HR-resurs

Formella och informella medarbetarsamtal
på regelbunden basis, delvis återkoppling
genom den årliga hälsoundersökningen

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Drogpolicy

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Kollektivavtal
Likabehandling
och mångfald

Jämställdhetspolicy
Utveckling och friskvård

UNIZEN

Zengun Life

Hälsoindex från årlig hälsoundersökning

Zengun Life

UNIZEN

Kompetenskartläggning

KMA-policy

Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare
som mäter hälsa och välmående

Årliga utvecklingssamtal

Workplace

Erforderliga utbildningar
Leverantörskedjan
(miljömässigt och socialt)

Inköpspolicy

Kravställande på underleverantörer

Egna revisioner och stickprov.

KMA-policy

Samarbete mellan inköp och hållbarhetssamordnare

Arbete med att ta fram en central uppföljningsrutin görs under det kommande
verksamhetsåret

Uppförandekod utfärdad av Sveriges
Byggindustrier

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

I dagsläget sker detta i varierad utsträckning
på projektnivå
Anti-korruption
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Etikpolicy

AF-mallar

Marknadsmöten

Inköpspolicy

Inköpsmallar

Bekräftelse av avtal

Ledningen får utbildning

Utbildningsuppföljning
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ASPEKT

STYRNING/POLICYER

AKTIVITETER

UPPFÖLJNING

Material

KMA-policy

Produkter och byggvaror kontrolleras och
registreras i Byggvarubedömningen

Utdrag från byggvarubedömning

Inköpspolicy

Kontinuerliga avstämningar mellan hållbarhetssamordnare, projektering och inköp

Statistik från rondprotokoll

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Stickprov i projekten

Skydds- och miljöronder
Avfall

Sveriges Byggindustriers riktlinjer
för Resurs- och avfallshantering vid
byggande och rivning

Utbildning för våra yrkesarbetare, genomgång med våra underentreprenörer, samarbete med avfallsentreprenörer, skydds- och
miljöronder

Avfallsstatistik från avfallsentreprenörer

KMA-policy

Logistikplanering

Bilpolicy

Grönt bränsle till maskiner i största möjliga
utsträckning

Arbete med att ta fram en central uppföljningsrutin görs under det kommande
verksamhetsåret

KMA-policy
Utsläpp

De anställda erbjuds SL-kort och uppmuntras att åka kommunalt både i och utanför
tjänsten
Ekonomiskt resultat

Finanspolicy
Interna ﬁnansmål
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Prognoser i projekt och centralt

Statistik från rondprotokoll

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Stickprov i projekten

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

I dagsläget sker detta i varierad utsträckning
på projektnivå

Interna revisioner
Månatliga avstämningar i projekt och centralt
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HÅLLBARHET – MEDARBETARE

Branschens mest engagerade medarbetare
Hos Zengun sätts människorna alltid i centrum. Projekt och tjänster levereras av medarbetare,
vilket gör dem till det viktigaste kapitalet. Därför läggs stort fokus på att skapa förutsättningar
för att samtliga medarbetare ska utvecklas, utmanas och må bra.

Det dagliga säkerhetsarbetet skapar en trygg och säker
arbetsmiljö, Unizen rymmer program för kompetensförsörjning och traineeutbildning medan hälsosatsningen Zengun
Life uppmuntrar till såväl motion som själavård.
Företaget vårdar en stark företagskultur där varje medarbetares engagemang och personliga åtagande tas tillvara,
med övertygelsen att det är medarbetarna som gör skillnad
i varje projekt.
EN TRYGG ARBETSPLATS FÖR MEDARBETARE
OCH ENTREPRENÖRER

Byggbranschen är full av risker som måste beaktas så snart
ett projekt inleds. Varje år sker dödsfall och allvarliga olyckor
på byggarbetsplatser runt om i landet. Zengun har en nollvision vad gäller arbetsrelaterade skador: Alla anställda och
alla underentreprenörer ska komma hem välbehållna vid arbetsdagens slut. Arbetet med prioritering och utveckling av
arbetsmiljö och säkerhet är därför ständigt pågående och
integrerat med verksamhetens vardagliga frågor. Arbetet
drivs på tre fronter: förebyggande, formellt utifrån beﬁntliga regelverk, samt genom att arbeta med de informella
strukturerna på arbetsplatsen.
TYDLIGA REGLER OCH RUTINER

Arbetsmiljöarbetet regleras centralt och fastställs och etableras på projektnivå. För varje projekt upprättas en arbetsmil-
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jöplan som ska efterlevas och följas upp i det dagliga arbetet.
Skyddsronder genomförs veckovis i alla projekt tillsammans
med underentreprenörer och skyddsombud. Under 2017
har en välkänd digital plattform för rapportering, uppföljning
och statistikhantering av olyckor och tillbud använts i de
ﬂesta projekten och parallellt utvärderats. Avsikten är nu att
systemet i ska implementeras i alla projekt.
Arbetsmiljöarbetet ﬁnns även med som en viktig del i
inköpsprocessen som säkerställer att endast godkända
leverantörer med eget säkerhets- och kvalitetsarbete
kontrakteras. Det är en förutsättning eftersom Zenguns
ansvar för säkerheten omfattar både egna medarbetare och
underentreprenörer. För att överbrygga språkbarriärer som
kan uppstå då byggarbetsplatser blir allt mer internationella
ställer Zengun också krav på att det i varje arbetsgrupp
måste ﬁnnas arbetsledare som kan svenska eller engelska.
Syftet är att säkerställa att samtliga på arbetsplatsen kan ta
del av säkerhetsrutinerna.
SÄKERHETSKULTUR OCH SAMFÖRSTÅND

Att det ﬁnns uttalade regler och policyer på en arbetsplats
är en självklarhet, men om de inte efterlevs i praktiken är
ingenting vunnet. För ett fungerande säkerhetsarbete krävs
samförstånd och en etablerad säkerhetskultur där arbete
med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ses som en hygienfaktor.

OLYCKOR/TILLBUD
Typ av olyckor/skador

Lättare fall- och snubbelskador
så som ryggont och lätt
huvudskada, 37% (7 st)
Skärsår, ytliga skador, 42% (8 st)
Klämskada, 5% (1 st)
Elstöt, 5% (1 st)
Lättare ögonskada, 11% (2 st)

Säkerhet börjar alltid med ledaren som det goda exemplet. Det åligger den som leder arbetsplatsen att vara tydlig
med att säkerheten alltid går först och att ingen besparing
i tid eller pengar är värd att riskera livet för. Det är obligatoriskt att rapportera alla tillbud och olyckor, och allt följs upp
– stort som smått. På Zengun är arbetsmiljö och säkerhet
alltid först på dagordningen; på styrelsemöten, på ledningsgruppsmöten och i projekten. Ledare och medarbetare utbildas kontinuerligt i hälsa och säkerhet.
För att lyfta fram säkerhetsarbetet ytterligare blev
Zengun i början av 2018 medlem i branschinitiativet: Håll
Nollan, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.
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Likabehandling och mångfald

Zengun arbetar systematiskt för att förebygga alla typer av
diskriminering och kränkande behandling. Detta innefattar
både beteende och språkbruk. Oavsett kön, könsidentitet,
sexuell läggning, trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet ska varje medarbetare känna
sig väl till mods på jobbet. Detta präglar även rekryteringsprocessen eftersom en arbetsplats med stor mångfald är
mer effektiv och utvecklande. Under året har inga fall av
diskriminering kommit till företagets kännedom.
Byggbranschen är generellt mansdominerad och Zengun
verkar för att den ska bli mer jämställd. Under 2017 var 40
procent av nyanställda på tjänstemannasidan kvinnor, vilket
ökade andelen kvinnor på tjänstemannasidan från 28 till 35
procent. Det är fortfarande en lång väg kvar till en jämställd
arbetsplats men utvecklingen går i rätt riktning.
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Höstens #metoo-debatt har inte gått obemärkt förbi,
många vittnade om olika former av kränkande behandling
som de fått utstå på jobbet eller i vardagen. Byggbranschen
är inte heller förskonad och där startades ett uppror under
hashtaggen #sistaspikenikistan. Zengun välkomnar diskussionen men beklagar att den behövs.
Zengun strävar efter ständig förbättring inom alla
områden, det gäller även att bli en ännu mer jämlik och
rättvis arbetsplats. Under hösten 2017 initierades därför ett
samarbete med en välkänd extern HR-resurs med specialkompetens inom kränkande särbehandling och arbetsrätt.
Under 2018 kommer företagets mångfaldsarbete att ses
över. Fokus kommer att läggas på att göra arbetsmiljön
ännu mer inkluderande med planerade aktiviteter som
riktar sig till medarbetare på alla nivåer, inklusive styrelsen.

ANDEL ANSTÄLLDA
TOTALT

ANDEL AV NYANSTÄLLDA
TOTALT

Män, 80%

Män, 75%

Kvinnor, 20%

Kvinnor, 25%
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HÅLLBARHET – MEDARBETARE

Unizen för ständig kompetensutveckling
Zengun har växt och växer kraftigt i takt med att nya projekt vinns. En förutsättning
för tillväxt och resultat är att ha tillgång till rätt medarbetare med rätt kompetens.
Rekrytering och utveckling av medarbetare är därför prioriterade områden.

Unizen, eller Universitet Zengun, är företagets samlade
plattform för kompentensutveckling. Synsättet är att ingen
någonsin är färdiglärd. Det är genom att ständigt utmanas
och uppmuntras till livslångt lärande som individer utvecklas och håller sig unga i sinnet.
För 2018 har två mål för den strategiska kompetensförsörjningen formulerats:
• Zengun ska vara förstahandsvalet för potentiella medarbetare.
• Zenguns arbete ska präglas av en tydlig, förankrad och
attraktiv företagskultur.
Ytterligare en målsättning är att Zengun 2021 ska vara
kunders, leverantörers och medarbetares förstahandsval
bland möjliga bygg- och entreprenadföretag i Stockholm.
Eftersom nyckeln till framgång är nöjda och motiverade
medarbetare, är det första etappmålet att öka Zenguns
attraktivitet som arbetsgivare.
Aktivt deltagande i arbetsmarknadsdagar på universitetsnivå och kommunikation i sociala medier är två sätt att
göra Zengun mer synligt för att locka såväl nya talanger
som mer seniora medarbetare som söker en ny utmaning
eller ett nytt sammanhang. Ytterligare ett sätt är Zenguns
traineeprogram som under 2017/18 genomförs för fjärde
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gången och som varit mycket framgångsrikt. Här får framtidens ledare praktik i projektmiljö tidigt under ingenjörsutbildningen och insyn i alla delar av byggbranschen.
Inget driver kreativitet som nyﬁkenhet och att testa sina
egna gränser. Unizen ger breda möjligheter till kompetens-

utveckling; från ﬂeråriga högskoleprogram till kurser för att
klara branschens kravställningar. Med hjälp av en strukturerad metod för kompetenskartläggning möts medarbetarnas
intressen och företagets behov, vilket utmynnar i individuella utvecklingsplaner som kan sträcka sig över ﬂera år.
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NIKLAS SVIDÉN, VICE VD OCH ANSVARIG FÖR TRAINEEPROGRAMMET

– Vi ser våra traineer som en självklar
resurs. De är med i de ﬂesta forum och all
verksamhet inom Zengun. De har varit och
är väldigt värdefulla i vår verksamhet och
arbetet tillsammans med dem har verkligen ställt alla fördomar om en förlorad
generation på ända. Dessa unga människor
har visat sig ha ett enormt driv och är en
stor del av den strategiska utvecklingen av
Zengun redan nu.

SOCIALA ENGAGEMANG

Hållbarhet är en viktig del i Zenguns ambition
om ett ansvarsfullt företagande. Under 2017 gick
Zengun med i Teknik- respektive Jobbsprånget
som båda drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Tekniksprånget är ett praktikprogram
som syftar till att säkra framtida kompetensförsörjning inom teknik- och samhällsbyggnadssektorn
genom att locka ﬂer ungdomar till högre tekniska
utbildningar. Jobbsprånget syftar till att skapa en
snabbare väg in på arbetsmarknaden för nyanlända
som har en ingenjörsutbildning från andra länder
än Sverige.
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Zengun Life
Zengun siktar på att bli Sveriges aktivaste och mest välmående företag.
Hälso- och friskvårdssatsningen Zengun Life samlar aktiviteter och upplevelser
som bidrar till gemenskap, utveckling och välmående överlag, utan att ha direkt
koppling till kärnverksamheten.

Satsningen är kravlös och möjlighetsorienterad och kan
rymma allt det medarbetarna vill engagera sig i. Under det
gångna året har det varit allt ifrån triathlon, golf och kampsport till inspirationsföreläsningar och teater.
Zengun Life drivs av medarbetarna själva och uppmuntras starkt av företagets ledning. För att så många som
möjligt ska delta och hitta något som passar, genomförs
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många prova-på-aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras
också att ta med familj och vänner på aktiviteterna, för
att den aktiva livsstilen ska bli bestående och inte enbart
jobbrelaterad.
Ökat välmående bland medarbetare, färre sjukskrivningar
och ökad koncentrationsnivå är några effekter av Zengun
Life. En årlig hälsoundersökning för alla medarbetare

bekräftar bilden. Undersökningen omfattar både en friskvårdsundersökning och en självskattningsenkät och mäter
de tre parametrarna hälsa, välmående och trivsel. Årliga
utvecklingssamtal för alla medarbetare kompletterar.
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Hälsotal
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0

1

2

3

4

5

Välmående

68%

85%

Motionerar
minst 1 gång
i veckan

Känner alltid eller ofta att
de gör nytta och kan utföra
sitt arbete

3,78
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Trivsel
3,60

0
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HÅLLBARHET – RISKER

Operativa risker
För att identiﬁera risker i den operativa verksamheten arbetar Zengun proaktivt och strukturerat med
riskanalyser, såväl centralt som i varje projekt. Det förebyggande arbetet förhindrar att risker realiseras.
Om det ändå sker ﬁnns rutiner för att hantera det på bästa möjliga sätt och minimera skadan.

RISKOMRÅDE

BESKRIVNING

POTENTIELLA ORSAKER

HANTERING

Försummat arbete med
hälsa och säkerhet

På en byggarbetsplats och vid transport ﬁnns alltid
risker för medarbetare och underentreprenörer kopplade till hälsa och säkerhet, personskador kan ge men
för livet och i värsta fall leda till dödsfall. En hälsorisk
är även att medarbetare inte har en tillräcklig mental
eller fysisk hälsa, vilket kan medföra sjukskrivningar,
bristande arbetsmoral och dåligt arbetsklimat.

Okunskap, slarv, missnöje, missbruksproblem,
trötthet, stress.

Tydliga rutiner som prioriterar säker arbetsmiljö som det viktigaste
målet. Utbildade byggarbetsmiljösamordnare. Avstämningsmöten,
skydds-och miljöronder genomförs varje vecka. Alla underleverantörer
måste genomgå säkerhetsintroduktion för att få access till arbetsplatsen, samt ha en arbetsledare som talar svenska/engelska för att
kunna delge alla informationen.
Digitalt verktyg för obligatorisk rapportering av arbetsmiljöincidenter
och tillbud, med systematisk uppföljning. Projektspeciﬁka arbetsmiljöutbildningar av medarbetare och motsvarande kompetens kravställs
för underleverantörer. Systematiska stickprovskontroller med drogtester. Ett bra och närvarande ledarskap från chefer och ledning. Ett årligt
säkerhetspris till en tjänsteman och en yrkesarbetare.
Zengun Life för att motivera och inspirera medarbetare till en mer
hälsosam livsstil, både mentalt och fysiskt.

Etiska övertramp
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Risk för att medarbetare, leverantörer eller underentreprenörer inte följer rådande lagar samt interna
och externa policyer relaterande till etik, anti-korruption, likabehandling och uppförande. Brott eller
försummelse kan skada Zenguns relationer med
kunder och medarbetare.

Bristande kommunikation och rutiner, okunskap,
privata ekonomiska problem, missnöje med
arbetsgivaren.

Lagar och policyer tas upp vid anställning och under medarbetarsamtal för att tidigt uppmärksamma eventuella problem. Medarbetare utbildas i frågor som anti-korruption, hantering vid kränkande
särbehandling etc. Ett bra och närvarande ledarskap från chefer och
ledning. Kravställning mot underentreprenörer genom kontrakt och
administrativa föreskrifter samt tas upp på startmöten. Misstanke om
övertramp ska rapporteras och utredas.
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RISKOMRÅDE

BESKRIVNING

POTENTIELLA ORSAKER

HANTERING

Miljörisker

Risk för att vi i vår verksamhet orsakar miljöskada av
olika slag. Det kan exempelvis vara utsläpp från maskiner, sämre material och föroreningar som påverkar
den lokala miljön eller ett mer omfattande område.

Felaktig kemikaliehantering, felaktig avfallshantering, felaktigt saneringsarbete, användande
av icke-godkända eller icke-bedömda produkter
och byggvaror.

Projektspeciﬁka miljö- och arbetsmiljöplaner, skydds- och miljöronder,
stickprov i produktionen, verktyg för bedömning av produkter och
byggvaror genom databasen Byggvarubedömningen.

Bristande personal- och
kompetensförsörjning

Zenguns verksamhet är beroende av att rätt person
är på rätt plats med erforderlig utbildning för tjänsten.
Det är därför en förutsättning för företagets expansion och resultat att rekrytera, utveckla och behålla
kompetenta och engagerade medarbetare. Om det
brister kan inte den kvalitet som krävs för att vårda
kundrelationer och nå ﬁnansiella mål levereras.

Hög personalomsättning, konkurrens på
arbetsmarknaden, otillräcklig tid för kompetensutveckling.

Strukturerad kompetensutveckling genom Unizen med aktiv utbildning av medarbetare kopplat till behov för en viss roll. Traineeprogram
där nya unga medarbetare skolas in i verksamheten säkerställer
medarbetarﬂöde på längre sikt. Satsningar på företagskultur och
medarbetarnas hälsa, välmående och trivsel genom Zengun Life, som
också bidrar till att göra Zengun attraktivt på arbetsmarknaden för
potentiella medarbetare.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
ZENGUN GROUP HOLDING AB ORG NR (559050-0699)

Styrelsen och verkställande direktören för Zengun Group
Holding AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
1 maj 2017–31 december 2017. Föregående års siffror inom
parentes.
ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR

Vid bolagets årsstämma den 26 september 2017 fattades
beslut om att förkorta bolagets räkenskapsår 2017 till att
omfatta perioden 1 maj till 31 december. Från och med
2018 utgör bolagets räkenskapsår ett kalenderår istället för
som tidigare 1 maj till 30 april. Årsredovisningen, inklusive
noter, kommer således att för räkenskapsåret 1 maj till 31
december 2017 (åtta månader) att jämföras med föregående räkenskapsår vilket omfattar perioden 1 maj 2016 till
30 april 2017 (12 månader).
RESULTAT OCH INTÄKTER

Intäkterna för det förkortade räkenskapsåret 2017 uppgick
till 1 154,4 Mkr vilket var 61,4 Mkr lägre än föregående år (12
månader). Nettointäkterna för kalenderåret 2017 uppgick
till 1 651,6 Mkr vilket innebär att koncernen växer organiskt.
Rörelseresultatet ökade till 71,9 Mkr vilket är 5,5 Mkr
högre än föregående år, trots det fyra månader kortare
räkenskapsåret.
VERKSAMHET

Zengun är en ledande byggentreprenör för stora och komplexa byggprojekt i Stockholms län. Projekten genomförs
på uppdrag av kunder som är stora och välkända aktörer på
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fastighetsmarknaden. Ett projekt löper typiskt över ett till
tre år, men kan även vara längre eller kortare. Företaget är
verksamt inom både nybyggnation och ROT-segmentet, det
vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är ny- eller ombyggnad av kommersiella fastigheter, och Zengun bygger även bostäder och
offentliga lokaler. Under räkenskapsåret stod kommersiella
fastigheter för 90 procent av nettointäkterna, bostäder för
7 procent och offentliga fastigheter för 3 procent. En liten
del av affären utgörs av drift och förvaltning under fortsatt
samverkan.
Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner
med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén.
Under 2017 utgjorde samverkansprojekt cirka 80 procent av
Zenguns projekt baserat på nettointäkt. Starkt projektfokus
präglar företagets organisation och arbetssätt.
Valet att enbart bygga åt andra särskiljer Zengun från
konkurrensen. Det innebär att Zengun aldrig konkurrerar
med kunder och istället kan fokusera på kärnverksamheten,
det vill säga leveransen av projekt. Det innebär även att företaget inte behöver låsa upp sig i ﬁnansieringsåtaganden.
MARKNAD

Zengun är verksamt på byggmarknaden i Stockholms län
som är Nordens största marknad för bygg- och anläggning. Under andra halvåret 2017 har bostadsmarknaden
varit avvaktande på grund av viss osäkerhet och oro för
ränteutveckling och oklara effekter av nya amorteringskrav.
Zenguns huvudfokus är kommersiella lokaler som kontor
och butiksytor där efterfrågan är stark i Storstockholmsområdet. Begränsat utbud skapar behov av ny- och om-

byggnadsprojekt många år framåt. Tack vare projektbredd
med kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga
fastigheter samt genom att ﬁnnas både i nybyggnad och
ROT-segmenten uppnår Zengun riskspridning och förblir en
attraktiv partner för långsiktiga samarbeten.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Den 30 maj tillträdde Ulf Jonsson som verkställande
direktör och koncernchef. Ulf är en av dem som grundade
Zengun 2009.
• I september 2016 erhöll bolaget uppdraget att utföra
grundförstärkning, stomarbeten samt marknadsanpassning i kvarteret Vildmannen 7 i Biblioteksstan. Fastigheten uppfördes i slutet av 1800-talet och uppdraget
som generalentreprenör av renoveringen erhölls ifrån
fastighetsägaren Huvudstaden. Vid en brand i november
2017 totalförstördes fastigheten. Genomförda oberoende
brandutredningar har inte kunnat fastställa brandorsaken.
SÄKERHET OCH HÄLSA

Zengun tillämpar ett systematiskt arbete för ständiga
förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet. Målet är
noll arbetsskador med sjukskrivning. Säkerhet är först på
dagordningen i företagets möten på alla nivåer, från byggarbetsplatsens morgonmöte till den månatliga rapporteringen till styrelsen. Arbetet bedrivs på tre sätt; förebyggande, formellt utifrån regelverk och med de informella
strukturerna på varje arbetsplats.
Säkerhet är till stora delar en fråga om att bygga en säkerhetskultur där insikten om eget ansvar leder till ansvarstagande för såväl den egna säkerheten som kollegans.
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MEDARBETARE

Medelantalet anställda i koncernen har under 2017 uppgått
till 124 (95). Medelantalet kvinnor i koncernen var 25 (17)
och medelantalet män var 99 (78). Zengun är beroende av
sin förmåga att attrahera och behålla medarbetare med
hög kompetens och erfarenhet. Om bolaget förlorar nyckelpersoner, eller har svårt att attrahera medarbetare med
nyckelkompetens, kan det inverka negativt på verksamhet
och rörelseresultat. Företaget strävar därför aktivt efter att
upplevas som en attraktiv arbetsgivare med engagerade
medarbetare och aktiv personalpolitik.
Unizen är Zenguns samlade plattform för kompentensutveckling. Företaget arbetar strukturerat med individuella utvecklingsplaner som kan sträcka sig över ﬂera år.
Zengun vill vara Sveriges aktivaste och mest välmående
företag. Genom hälso- och friskvårdssatsningen Zengun
Life arrangeras aktiviteter och upplevelser som bidrar till
gemenskap, utveckling och välmående utan krav på direkt
koppling till kärnverksamheten.
ORGANISATION OCH STYRNING

Bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för aktieägarna genom god riskkontroll och en sund företagskultur.
En bra bolagsstyrning säkerställer ett effektivt beslutfattande och ökar Zenguns chanser att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Zengun har en tydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan koncernledning, styrelse och aktieägare.
Zenguns organisation är platt, decentraliserad och
projektorienterad. Den formella strukturen är nedbruten i
tre vassa och konkurrenskraftiga affärsenheter som utgör
grunden i projekten. Sedan förvärvet i januari 2018 utgör
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RA BYGG en fjärde operativ affärsenhet med primärt fokus
på byggservice och mindre entreprenader.
Exempel på externa regelverk som påverkar styrningen
av Zengun:
• Aktiebolagslagen
• Redovisningslagstiftning bland annat årsredovisningslagen och IFRS
Exempel på interna regelverk som påverkar styrningen av
Zengun:
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• Instruktion för verkställande direktören
• Etikpolicy, interna policyer, regelverk och processbeskrivningar
Samtliga instruktioner och policyer revideras varje år.
STYRELSENS ARBETE

Enligt bolagsordningen ska Zenguns styrelse ha minst 4
och som mest 10 ledamöter. Under 2017 har styrelsen
bestått av:
• Torbjörn Torell (ordf)
• Ulf Jonsson (VD)
• Henrik Lif
• Oskar Oxenstierna
• Cecilia Safaee
• Gabriel Urwitz
• Tobias Örnevik
• Nicolaj Zadruzny (suppleant)

Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 8 möten inklusive ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande har
ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och
att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på
ett effektivt sätt. Styrelsen har inte tillsatt några separata
utskott.
Återkommande frågor på styrelsens agenda är koncernens affärsläge, resultat- och ställning, projektverksamheten samt hälsa och säkerhet.
UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING
NYCKELTAL KONCERNEN

Mkr
Intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal (procent)

2017
8 månader

2016/2017
12 månader

1 154,4

1 215,9

71,9

66,4

6,2

5,5

Resultat före skatt

50,2

82,2

Balansomslutning

1 001,6

897,9

Soliditet (procent)

36,2

36,4

Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten

21,7

59,4

Periodens kassaﬂöde

14,4

44,4

Nettoskuld

148,6

154,0

Skuldsättningsgrad (procent)

72,4

76,6

Avkastning på eget kapital
(Procent)

10,2

23,4

7,6

11,7

124

95

Avkastning på totalt kapital
(procent)
Medelantalet anställda
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

AKTIE- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt ﬁnansiella risker. Som
operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas
verksamhets- och ansvarsrisker i form av miljörisker och
garantier för utfört arbete. Det förs en löpande dialog
med olika intressenter vad gäller miljörisker och garantier.
Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd
sannolikhet har inga avsättningar redovisats för att möta
eventuella framtida krav. När det gäller ﬁnansiella risker kan
nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Bolaget arbetar
kontinuerligt med riskidentiﬁering och riskbedömning.

Moderbolaget ägs av Segulah VL.P. till 54 procent. Det ﬁnns
inga övriga aktieägare med ett enskilt ägande över 15 procent. Ägarförhållandena framgår av illustrationen nedan:

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIPER I
KONCERN REDOVISNING OCH I MODERBOLAGETS
REDOVISNING

Ledning och
styrelse

Segulah V L.P.
54,2%

2,8%

Zenguns grundare
36,4%

SA
Stockholm Holding AB
6,7%

SÄSONGSVARIATIONER

Verksamheten saknar tydliga säsongseffekter.
KVALITETSSÄKRING

Zengun är certiﬁerat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
och uppfyller kraven i följande ISO- standarder för ledningssystem: ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ OHSAS
18001:2007. Ledningssystemen hålls dagsaktuella av en
intern utvecklingsgrupp.
Certiﬁkaten har nummer:
175809-2015-AQ-SWE-SWEDAC /
175808-2015-AE-SWE-SWEDAC /
175781-2015-AHSO-SWE-SWEDAC.
MILJÖPÅVERKAN OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Bolaget verkar för ett ansvarsfullt företagande och målet är
att vara en aktör i branschen som uppfattas som ledande
inom miljö, hälsa och säkerhet. För ytterligare information,
se hållbarhetsredovisningen som omfattar sidorna 6–9 och
14–31 i denna årsredovisning.
PROGNOS

Bolaget lämnar ingen prognos för 2018.
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• I februari genomfördes en nyemission genom kvittning
av skulder om 40 000 000 kronor. Totalt emitterades
16 849 284 st pref C aktier samt 1 698 970 st stam
A aktier.

Zengun Group
Holding AB

Zengun Holding AB

Zengun AB

RA BYGG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS
UTGÅNG

• Den 1 januari tillträdde Anna-Carin Bjelkeby som
ekonomi- och ﬁnansdirektör.
• Den 31 januari förvärvades 100 procent av aktierna i RA
BYGG (Roland Anderssons Bygg Aktiebolag). RA BYGG
bedriver verksamhet i Stockholm med fokus på mindre
entreprenader/byggservice, företrädesvis inom offentlig
sektor. Intäkterna uppgår till cirka 250 miljoner kronor och
antalet anställda är cirka 50.

Detta är Zengun Group Holding AB:s första koncernårsredovisning som har upprättats i enlighet med de av EU
godkända International Financial Reporting Standards
(IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen
och Rådet för ﬁnansiell rapporterings rekommendation
RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovinsing och koncernredovisning (”K3”). Övergångsdatum till IFRS har fastställts
till den 1 maj 2016 vilket innebär att jämförelsesiffrorna för
räkenskapsår 1 maj 2016–30 april 2017 samt koncernens ﬁnansiella ställning per 1 maj 2016 är omräknade enligt IFRS.
Se not 26 för beskrivning och kvantiﬁering av övergångseffekter.
Från och med den 1 maj 2017 tillämpar moderbolaget
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tidigare har moderbolaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (”K3”) och Årsredovisningslagen.
Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts till den 1 maj 2016
vilket innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår
1 maj 2016–30 april 2017 samt bolagets ﬁnansiella position
per 1 maj 2016 är omräknade enligt RFR 2. För ytterligare
information, se not 1.20 för moderbolaget.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, 62 261 kronor,
balanseras i ny räkning.
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Koncernens resultaträkning
(Tkr)

Not

Intäkter

4

Produktionskostnader

5,7

Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader

5,6,7

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

5

Rörelseresultat

Koncernens rapport över totalresultat

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

1 154 354

1 215 888

–1 052 770

–1 113 380

101 584

102 508

–25 283

–29 384

Poster som ej kommer att återföras till resultaträkningen
Poster som kommer att återföras till resultaträkningen

–
–6 690

PERIODENS TOTALRESULTAT

71 947

66 434

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

8

60

35 912

Finansiella kostnader

8

–21 790

–20 110

50 217

82 236

–15 163

–13 644

35 054

68 592

35 054

68 592

Resultat före skatt
9

Not

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

35 054

68 592

–

–

Övrigt totalresultat

105

Finansiella intäkter

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat

–4 459

Resultat från ﬁnansiella poster

Inkomstskatt

(Tkr)

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

–

–

35 054

68 592

35 054

68 592

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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Koncernens balansräkningar
(Tkr)

Not

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

(Tkr)

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella tillgångar

10

Goodwill
Varumärken
Kundrelationer

Aktiekapital
377 788

377 788

377 788

74 200

74 200

74 200

55 193

59 653

66 343

507 181

511 641

518 331

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

–1 282

362 097

327 043

258 451

Summa eget kapital

362 097

327 043

258 451

15,18

109 501

116 755

131 015

Övriga långfristiga ﬁnansiella skulder

15,18

152 615

133 901

119 766

Uppskjutna skatteskulder

9

718

1 127

1 382

1 382

0

–

–

508 308

513 023

519 926

Skulder till kreditinstitut kortfristig del

15

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
16

Fakturerade men ej upparbetade intäkter

Kortfristiga fordringar
11

Fordringar på beställare av uppdrag enligt
entrepenadavtal

225 153

187 682

155 271

148 955

88 247

85 596

Aktuella skattefordringar

2 454

–

–

Övriga fordringar

1 694

11 812

38 834

12

13

3 981

528

1 010

382 237

288 269

280 711

111 091

96 644

52 244

493 328

384 913

332 955

1 001 636

897 936

852 881

28 413

27 706

30 627

290 528

278 362

281 408

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

Omsättningstillgångar

38

67 310

Skulder till kreditinstitut

718

SUMMA TILLGÅNGAR

102 363

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Långfristiga skulder

718

Summa omsättningstillgångar

259 733

213

Andra långfristiga fordringar

Likvida medel

259 733

213

664

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

259 733

Balanserade vinstmedel inklusive årets
resultat

–

664

Kundfordringar

2016-05-01

–

409

Summa anläggningstillgångar

2017-04-30

–

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

14

2017-12-31

–

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar

Not

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

15 042

14 260

14 260

221 001

144 180

136 268

–

12 332

25 516

36 274

30 759

70 551

24 936

59 138

41 203

51 758

31 862

25 224

349 011

292 531

313 022

1 001 636

897 936

852 881
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Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital
(Tkr)
Ingående balans per 1 maj 2016

Koncernens rapport över
kassaﬂöden

Aktiekapital

Balanserade
vinstmedel inklusive
årets resultat

Summa eget kapital
hänförligt till moderbolagets aktieägare

259 733

–1 282

258 451

(Tkr)

68 592

68 592

Rörelseresultat

Summa totalresultat

68 592

68 592

Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet:

67 310

327 043

Avskrivningar
259 733

Erhållen ränta
Erlagd ränta

(Tkr)
Ingående balans per 1 maj 2017

Aktiekapital

Balanserade
vinstmedel inklusive
årets resultat

Summa eget kapital
hänförligt till moderbolagets aktieägare

259 733

67 310

327 043

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

71 947

66 434

4 460

6 690

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

Periodens resultat
UTGÅENDE BALANS
PER 30 APRIL 2017

Not

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

Betald inkomstskatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

60

36

–2 048

–1 491

–29 242

–28 298

45 177

43 371

Periodens resultat

35 054

35 054

Förändringar i rörelsekapital

Summa totalresultat

35 054

35 054

Minskning(+)/ökning(–) av fordringar på beställare enligt
entreprenadavtal

–60 708

–2 651

Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar

–37 471

–32 411

6 665

27 504

UTGÅENDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017

259 733

102 364

362 097

Minskning(+)/ökning(–) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder

76 821

7 912

Minskning(–)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

–8 792

15 665

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

21 692

59 390

Investeringsverksamheten
Minskning (+)/ökning (–) av ﬁnansiella
anläggningstillgångar

255

10

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

255

10

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

–7 500

–15 000

–7 500

–15 000

Periodens kassaﬂöde

14 447

44 400

Likvida medel vid periodens början

96 644

52 244

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

111 091

96 644

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

Z E NG U N | Å RS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

23

39

MODERBOLAGET – RÄKNINGAR

Moderbolagets resultaträkning

(Tkr)

Not

Moderbolagets rapport
över totalresultat

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

Rörelsens kostnader

(Tkr)
Periodens resultat

Övriga externa kostnader

–61

–2

Övrigt totalresultat

Rörelseresultat

–61

–2

PERIODENS TOTALRESULTAT

Resultat efter ﬁnansiella poster

–61

–2

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

40

9

–

–

–61

–2

–

–

–61

–2

Not

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

–61

–2

–

–

–61

–2
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Moderbolagets balansräkningar

(Tkr)

Not

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

(Tkr)

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar

Not

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

Bundet eget kapital

Andelar i koncernföretag

24

155 697

155 697

155 697

Fordringar hos koncernföretag

25

104 036

104 036

104 036

259 733

259 733

259 733

259 733

259 733

259 733

Summa anläggningstillgångar
Likvida medel

437

48

–

Summa omsättningstillgångar

437

48

–

260 170

259 781

259 733

SUMMA TILLGÅNGAR

Aktiekapital

14

259 733

259 733

259 733

259 733

259 733

259 733

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

–2

–

–

Periodens resultat

–61

–2

–

–63

–2

–

259 670

259 731

259 733

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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500

50

–

260 170

259 781

259 733
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Moderbolagets rapport över
förändringar i eget kapital

Bundet eget
kapital

Moderbolagets rapport över
kassaﬂöden

Aktiekapital
259 733

–

–
–2

–2

Summa totalresultat

–

–

–2

–2

UTGÅENDE BALANS
PER 30 APRIL 2017

259 733

–

–2

259 731

Ingående balans per 1 maj 2016

Årets Summa eget
resultat
kapital

Periodens resultat

Bundet eget
kapital

(Tkr)
Ingående balans per 1 maj 2017

Aktiekapital
259 733

–
–2

Periodens resultat
Summa totalresultat
UTGÅENDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017

42

259 733

–61

–2

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

–61

–2

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

–61

–2

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

–

–

Upptagna lån, från koncernföretag

450

50

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

450

50

Periodens kassaﬂöde

389

48

Not

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet:

Finansieringsverksamheten

Fritt eget kapital
Balanserad
vinst eller
förlust

Disposition av föregående års resultat

2016-05-01–
2017-04-30
(12 mån)

(Tkr)

Balanserad
vinst eller
förlust

(Tkr)

2017-05-01–
2017-12-31
(8 mån)

Fritt eget kapital

Årets Summa eget
resultat
kapital
–2

259 731

Likvida medel vid periodens början

2
–61

–61

–

0

–61

–61

259 733

–2

–61

259 670

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

48

–

437

48
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NOTER

Noter
ALLMÄN INFORMATION
Zengun Group Holding AB med organisationsnummer
559050-0699 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Torsgatan 21, 113 21
Stockholm. Företaget och dess koncernföretag (koncernens) verksamhet omfattar bygg- och entreprenadverksamhet i Stockholm.
Verksamheten bedrivs i koncernföretaget Zengun AB. Koncernens
sammansättning framgår i not 24 Andelar i koncernföretag.
Moderbolaget i den största koncernen som Zengun Group Holding AB är koncernföretag till är Segulah, med säte i Stockholm.
Där inget annat anges avser noter och tilläggsupplysningar
koncernen. I de fall en notupplysning avser moderbolaget anges
detta speciﬁkt. Där inget annat anges är belopp angivna i tusentals
kronor (Tkr).

NOT 1

VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Detta är Zengun Group Holding AB:s första koncernårsredovisning
som har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS
Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen
Årsredovisningslagen och Rådet för ﬁnansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovinsing och koncernredovisning (”K3”).
Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 maj 2016
vilket innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår 1 maj 2016–
30 april 2017 samt koncernens ﬁnansiella ställning per 1 maj 2016 är
omräknade enligt IFRS. Se not 26 för beskrivning och kvantiﬁering
av övergångseffekter.
Vid Zengun Group Holding AB:s årsstämma den 26 september
2017 fattades beslut om att förkorta koncernens räkenskapsår till
att omfatta perioden 1 maj–31 december istället för 1 maj–30 april.
Årsredovisningen, inklusive dess noter, kommer således att för räkenskapsåret 1 maj–30 december 2017 att jämföras med föregående räkenskapsår vilket omfattar perioden 1 maj 2016–30 april 2017.
I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa ﬁnansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.
1.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 3.
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper
än koncernen anges detta separat i slutet av detta redovisningsprincipavsnitt.
Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu
ej trätt i kraft
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits ut men
som träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari
2018 har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Nedan beskrivs
de nya och ändrade standarder och tolkningar som bedöms få påverkan på koncernens ﬁnansiella rapporter den period de tillämpas
för första gången.
’IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering och innehåller regler för redovisning, klassiﬁcering och
värdering, nedskrivningar, bortbokning och allmänna regler för
säkringsredovisning.
Klassiﬁcering och värdering: Vid den första redovisningen ska
ﬁnansiella tillgångar klassiﬁceras som verkligt värde via resultaträkningen, upplupet anskaffningsvärde eller som verkligt värde
via övrigt totalresultat.
• Klassiﬁceringsbedömningen för skuldinstrument baseras på två
kriterier: (a) företagets affärsmodell för att hantera den ﬁnansiella
tillgången (b) instrumentets kontraktsenliga kassaﬂöden.
• Klassiﬁceringen av eget kapitalinstrument är verkligt värde via
resultaträkningen, förutom då företaget valt att presentera
sådana instrument till verkligt värde via övrigt totalresultat.
• Reglerna för klassiﬁcering och värdering av ﬁnansiella skulder är
i stort sett oförändrade jämfört med IAS 39.
Nedskrivningar: Tar bort kraven att identiﬁera en inträffad förlusthändelse och introducerar en modell för förväntade kreditförluster.
Modellen fastställer en trestegsindelning utifrån om det inträffat en
betydande ökning i kreditrisken. För ﬁnansiella tillgångar där ingen

betydande ökning av kreditrisken inträffat reserveras en kreditförlust som avser den förlust som förväntas inträffa inom 12 månader.
För ﬁnansiella tillgångar där en betydande ökning av kreditrisken
inträffat och för dem som är osäkra redovisas en kreditförlust som
avser den förlust som förväntas inträffa under hela tillgångens
återstående löptid.
Säkringsredovisning: Reglerna tillåter företag att på ett bättre
sätt reﬂektera företagets riskhanteringsaktiviteter i de ﬁnansiella
rapporterna och introducerar mindre detaljerade regler för hur
effektiviteten av säkringarna ska bedömas.
Ledningens bedömning är att tillämpningen av IFRS 9 inte kommer att få några väsentliga effekter, förutom ändrade upplysningskrav.
IFRS 15 kommer att ersätta IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt tillhörande tolkningar. Den nya standarden innebär en
ny modell för intäktsredovisning (femstegs-modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden.
Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra
överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder med ett
belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha
rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster. IFRS 15 introducerar
en femstegs-modell:
Steg 1 Identiﬁera avtalet
Steg 2 Identiﬁera prestationsåtaganden
Steg 3 Fastställande av transaktionspriset
Steg 4 Allokering av transaktionspriset till prestationsåtaganden
Steg 5 Redovisa intäkt när (eller allt eftersom) företaget uppfyller
prestationsåtagandet
IFRS 15 innehåller mer vägledning och omfattande upplysningskrav.
Ledningens bedömning är att tillämpningen av IFRS 15 inte
kommer att få några väsentliga effekter, förutom ändrade upplysningskrav.
IFRS 16 Leasingavtal ersätter den beﬁntliga IAS 17 Leasingavtal
och dess relaterade tolkningar. Standarden gäller från den 1 januari
2019. IFRS 16 tillämpar en kontrollmodell vid identiﬁeringen av
ett leasingavtal där åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal
görs baserat på om det ﬁnns en identiferad tillgång som kontrolleras av kunden. Den nya standarden tar bort klassiﬁceringen av
leasingavtal som operationella eller ﬁnansiella såsom krävs i IAS 17
och introducerar istället en enskild modell för redovisning. Enligt
den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att leasetagaren ges

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen.
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rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets början och,
om betalningar görs över tid, också erhålla ﬁnansiering. Leasetagaren ska redovisa a) tillgångar och skulder för alla leasingavtal med
kontraktstid längre än 12 månader om inte den underliggande tillgången är av ringa värde; och b) avskrivningar på leasade tillgångar
avskilt från räntekostnader på leasingskulder i resultaträkningen.
Den nya standarden innehåller inte några väsentliga förändringar i
redovisningskraven för leasegivare.
Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad analys
av effekterna vid tillämpning av IFRS 16 varför effekterna inte kan
kvantiﬁeras.
1.2 KONCERNREDOVISNING OCH RÖRELSEFÖRVÄRV

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Zengun Group
Holding AB och de företag över vilka moderbolaget har bestämmande inﬂytande. Ett bestämmande inﬂytande när koncernen
exponeras för, eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i ett företag och kan använda sitt inﬂytande över företaget
till att påverka sin avkastning. Bestämmande inﬂytande föreligger
i normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt innehar aktier
som representerar mer än 50 procent av rösterna.
Koncernföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med
tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderbolaget
inte längre har ett bestämmande inﬂytande över koncernföretaget.
Redovisningsprinciperna för koncernföretag har vid behov justerats
för att överensstämma med koncernens redovisningsprinciper. Alla
koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade
vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga
värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna
eller övertagna skulder samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte
mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.
I köpeskillingen ingår även verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för de tillgångar eller skulder som är följden av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förändringar i verkligt värde för
en villkorad köpeskilling som uppkommer på grund av ytterligare
information som erhållits efter förvärvstidpunkten om fakta och
förhållanden som förelåg per förvärvstidpunkten, kvaliﬁcerar som
justeringar under värderingsperioden och justeras retroaktivt,
med motsvarande justering av goodwill. Villkorad köpeskilling som
klassiﬁceras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande
regleringen redovisas inom eget kapital. Alla andra förändringar i
det verkliga värdet för en villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i
resultatet.
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De identiﬁerbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande
undantag:
• Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar
hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till
anställda redovisas och värderas i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda.
• Skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga till det förvärvade
företagets aktierelaterade tilldelningar eller till utbytet av det förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar mot förvärvarens
aktierelaterade värderas vid förvärvstidpunkten i enlighet med
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar.
• Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassiﬁcerade som att de
innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning och avvecklade verksamheter värderas i
enlighet med den standarden.
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inﬂytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid
förvärvstidpunkten på identiﬁerbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i balansräkningen. Om skillnaden
är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris
direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.
1.3 SEGMENTRAPPORTERING OCH RESULTAT PER AKTIE

Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader,
vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste
verkställande beslutsfattare, och för vilken det ﬁnns fristående
ﬁnansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment
överensstämmer men den interna rapporteringen till den högste
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat
och beslutar om fördelning av resurser. VD utgör den högste
verkställande beslutfattaren.
Koncernen lämnar inte några upplysningar om segment, då
koncernens eget kapitalinstrument inte handlas på en reglerad
marknad. Det gäller även uppgiften om resultat per aktie.
1.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de ﬁnansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK) som
rapportvaluta, vilket också är moderbolagets funktionella valuta
och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning
redovisas i ﬁnansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i
rörelseresultatet.
1.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning
utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel
av det verkliga värdet på ett förvärvat koncernföretags identiﬁerbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första
redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag
för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill utförs årligen samt då indikationer ﬁnns på
att nedskrivningsbehov föreligger. Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet. Eventuell nedskrivning redovisas
omedelbart som en kostnad och återförs inte.
Varumärke
Utgifter för förvärvade varumärken balanseras och testas årligen för
att identiﬁera eventuella nedskrivningsbehov istället för att löpande
skrivas av. Varumärken redovisas till anskaffningsvärde minus
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Det aktuella varumärket
har funnits och bedöms kunna nyttjas under lång följd av år och
livslängden kan ej bedömas tillförlitligt.
Avskrivningstider
Goodwill och varumärke
Kundrelationer

Obestämbar livslängd – prövas
för nedskrivning.
10 år

1.6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick
att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och
bortforsling av tillgången och återställande av plats där den ﬁnns.
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas
som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomis-
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ka förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen till
godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den
period då de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så
att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella
anläggningstillgången kan tas i bruk. Nyttjandeperioden för Inventarier, verktyg och installationer har bedömts till 5 år.
Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod, effekten av
eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av
skillnaden mellan eventuella nettointäkten vid avyttringen och dess
redovisade värde, redovisas i resultatet i den period när tillgången
tas bort från balansräkningen.
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader
i resultaträkningen.
Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskrivningar av icke-ﬁnansiella anläggningstillgångar.
1.7 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.
I nuläget är detta för koncernen enbart goodwill och varumärke.
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov
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grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det ﬁnns separata identiﬁerbara kassaﬂöden (kassagenererande enheter).
En nedskrivning reverseras om det både ﬁnns indikation på att
nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig.
En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så
är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
1.8 FINANSIELLA INSTRUMENT

En ﬁnansiell tillgång eller ﬁnansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor.
En ﬁnansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaﬂödet från tillgången upphör, regleras
eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En ﬁnansiell skuld,
eller del av ﬁnansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det ﬁnns objektiva
indikationer om att en ﬁnansiell tillgång eller grupp av ﬁnansiella
tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser. Exempel på sådana händelser är väsentligt försämrad ﬁnansiell
ställning för motparten eller utebliven betalning av förfallna belopp.
Finansiella tillgångar och ﬁnansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde
med tillägg respektive avdrag för transaktionskostnader. Finansiella
tillgångar och ﬁnansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas
vid den initiala redovisningen till verkligt värde. Vid den efterföljande redovisningen värderas ﬁnansiella instrument till upplupet
anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala
kategoriseringen enligt IAS 39.
Vid den initiala redovisningen klassiﬁceras ett ﬁnansiellt
instrument i en av följande kategorier:
Finansiella tillgångar
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Lånefordringar och kundfordringar
c) Investeringar som hålles till förfall
d) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella skulder
a) Verkligt värde via resultaträkningen
b) Övriga ﬁnansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella instrumentens verkliga värde
De ﬁnansiella tillgångarnas och ﬁnansiella skuldernas verkliga
värden bestäms enligt följande: Det verkliga värdet för ﬁnansiella
tillgångar och skulder som handlas på en aktiv marknad bestäms
med hänvisning till noterat marknadspris.
Det verkliga värdet på andra ﬁnansiella tillgångar och skulder
bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller såsom diskontering av framtida kassaﬂöden och användning av information
hämtad från aktuella marknadstransaktioner.
För samtliga ﬁnansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade värdet vara en god approximation av dess verkliga värde, om
inte annat särskilt anges i efterföljande noter.
Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt
effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/
betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt
med avdrag för nedskrivningar.
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga
framtida förväntade kassaﬂöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den ﬁnansiella tillgången
eller den ﬁnansiella skulden.
Kvittning av ﬁnansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen när det ﬁnns en legal rätt att kvitta
och när avsikt ﬁnns att reglera posterna med ett nettobelopp eller
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
1.9 KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar kategoriseras som lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker
till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs för fordringar
som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
1.10 LIKVIDA MEDEL

Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas
till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassiﬁceras som likvida medel får löptiden inte
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel
och banktillgodohavanden kategoriseras som lånefordringar och
kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran
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motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp.
Kortfristiga placeringar kategoriseras som ”Innehav för handel”
och värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultaträkningen.
1.11 AKTIEKAPITAL

Stamaktier och preferensaktier klassiﬁceras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.
1.12 LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder kategoriseras som övriga ﬁnansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid är dock kort, varför skulden redovisas
till nominellt belopp utan diskontering.
1.13 UPPLÅNING

Upplåning (upplåning från kreditinstitut och övrig långfristig
upplåning) redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Upplåning klassiﬁceras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden
i åtminstone 12 månader efter balansdagen.
Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader)
redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de hänför sig.
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1.14 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten
skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.
Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i
resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter
och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som
är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens
aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det
redovisade värdet på tillgångar och skulder i de ﬁnansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kalllade balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas
för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära
skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan nyttjas
mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder
och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är
hänförlig till goodwill eller om den uppstår till följd av en transaktion
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld (som
inte är ett rörelseförvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära
skillnader hänförliga till investeringar i koncernföretag, utom i de fall

koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring inte kommer
att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar
som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende
sådana investeringar ska bara redovisas i den omfattning det är
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott och det är troligt att ett sådant utnyttjande kommer att
ske inom överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid
varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att ﬁnnas
tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna
skattefordran.
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas
gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras,
baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller
aviserats per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då
koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt
i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner
som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I
sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat eller direkt
mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer
vid redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas i
förvärvskalkylen.
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1.15 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

1.17 INTÄKTSREDOVISNING

1.18 LEASING

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester,
betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Koncernens intäkter genereras främst från projektutveckling
av kommersiella fastigheter och bostäder som huvudsakligen
genomförs i form av entrepenadavtal med beställare. Entrepenadavtal utformas på olika sätt. Uppdelningen sker i fastprisuppdrag
och uppdrag på löpande räkning. Vid uppdrag till fast pris utgår
erättning med ett fast belopp när uppdraget har slutförts medan
uppdrag på löpande räkning grundar sig på verkliga utgifter för
uppdrag. Övervägande del av koncernens intäkter genereras från
entrepenadavtal på löpande räkning.
Intäkter från entrepenadavtal redovisas med tillämpning av så
kallad succesiv vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till projektet färdigställandegrad på
balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört
arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. En
befarad förlust på ett entrepenadavtal redovisas omedelbart som
en kostnad. När utfallet av ett entrepenadavtal inte kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning endast med belopp som
motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att
ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som kostnader
i den period då de uppkommer. Skillnaden mellan redovisad intäkt
och fakturerade dellikvider redovisas som tillgång i balansräkningen
(fordringar på beställare av uppdrag enligt entrepenadavtal). På
motsvarande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och
ännu ej upparbetad projektintäkt skuld i balansräkningen (skulder
till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal).

Ett ﬁnansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga
leasingavtal klassiﬁceras som operationella leasingavtal. Koncernen
har endast operationella leasingavtal. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt over leasingperioden, såvida
inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens
ekonomiska nytta över tiden.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till
en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att
betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller
med tidpunkten för när premier erläggs.
1.16 AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas när koncernen har en beﬁntlig förpliktelse
(legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är
troligt att ett utﬂöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen av
det belopp som krävs för att reglera den beﬁntliga förpliktelsen
på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter
förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom
att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera
förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara nuvärdet av
dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en
avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen
särredovisas som en tillgång i rapport över ﬁnansiell ställning när
det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget
reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Garantiåtagande
De allra ﬂesta entreprenadkontrakten innehåller bestämmelser
om garantiåtaganden från entreprenörens sida med skyldighet för
entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks inom en
viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. Huvudprincipen är att avsättning för garantiåtaganden skall beräknas för
varje enskilt projekt.

Utdelnings- och Ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning
har fastställts.
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tilllämpning av effektivräntemetoden.

1.19 UTDELNINGAR

Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens ﬁnansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns
av moderbolagets aktieägare.
1.20 REDOVISNINGSPRINCIPER I MODERBOLAGET

Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt
väsentligt med koncernredovisningen. Moderbolagets redovisning
är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen.
Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges
i Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan
presentation av eget kapital tillämpas.
Aktier i koncernföretag redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. När det ﬁnns en
indikation på att aktier och andelar i koncernföretag minskat i värde
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas
i posten Resultat från andelar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i koncernföretag inkluderas transaktionskostnader.
I koncernredovisningen kostnadsförs transaktionsutgifter i den
period de uppkommer.

Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga
utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de förväntade
ekonomiska fördelarna.

Z E NG U N | Å RS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

47

NOTER

NOT 2

FINANSIELL RISKHANTERING

Zengunkoncernen är exponerad för ﬁnansiella risker, vilka framgår under respektive risk nedan.
Styrelsen fastställer årligen en koncernövergripande ﬁnanspolicy som reglerar ansvarsfördelningen
i ﬁnansiella frågor mellan styrelse, koncernchefen, ekonomi- och ﬁnansdirektören och övriga koncernföretag.

Belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att använda de på balansdagen gällande räntesatserna.

2017-12-31

MARKNADSRISK

Skulder till kreditinstitut

(i) Valutarisk
Zengun är en Svensk koncern som verkar på den Svenska marknaden. Den exponering som koncernen
har med hänsyn till valuta uppkommer vid import av varor som betalas i utländsk valuta. Vid inköp över
500 tkr ska koncernens ekonomi- och ﬁnansdirektör beakta eventuellt behov av valutasäkring
Rapporteringsvalutan är svenska kronor.

Övriga långfristiga skulder

Transaktionsexponering
Med transaktionsexponering menas vanligen dels exponering som härrör från kommersiella ﬂöden, det
vill säga försäljning och inköp över gränserna, dels exponering från ﬁnansiella ﬂöden.
(ii) Ränterisk avseende kassaﬂöden och verkliga värden
Koncernen har räntebärande ﬁnansiella tillgångar och skulder vars förändringar kopplat till marknadsräntor påverkar resultat och kassaﬂöde från den löpande verksamheten. Med ränterisk avses risken
att förändringar i det allmänna ränteläget påverkar koncernens resultat negativt. Koncernens ränterisk
uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för en
ränterisk avseende kassaﬂöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta.
I övrigt hänvisas till not 15 Upplåning för beskrivning av väsentliga villkor för upplåningen.
KREDITRISK

Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en ﬁnansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Koncernens kreditrisk innefattar banktillgodohavanden, ﬁnansiella placeringar
samt kundfordringar. Genom att endast placera i godkända likvida instrument och välja motparter med
hög kreditrating samt använda instrument med hög likviditet minskas kreditrisken.
Den övervägande ﬁnansiella risken i koncernen är kreditrisken i utestående kundfordringar. Koncernens kreditkontroll innebär att innan kredit lämnas genomförs en kreditkontroll. För beﬁntliga kunder
analyseras även nuvarande betalningssituation och historik.
Historisk sett har koncernen haft få och små kreditförluster.
Se not 11 Kundfordringar, och efterföljande stycke, för närmare beskrivning av koncernens exponering i kundfordringar.
LIKVIDITETSRISK/FINANSIERINGSRISK

Koncernens externa ﬁnansiering från kreditinstitut ligger i Zengun Holding AB och övriga koncernföretag ﬁnansierar sin verksamhet genom det centrala koncernkontosystemet. Prognoser används för att
hantera likviditetsrisken och uppdateras kvartalsvis.
Zengunkoncernen ska enbart samarbeta med motparter som bedöms kunna fullgöra sina åtaganden
gentemot koncernen. De banker som koncernen samarbetar med ska ha en hög kreditvärdighet för att
långsiktigt kunna stödja koncernen.
Per den 31 december 2017 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 111 091 tkr. Likviditeten består
av banktillgodohavanden. Koncernen har utöver redovisade likvida medel en outnyttjad checkräkningskredit om 75 000 tkr.
I tabellen nedan återﬁnns kontraktuella odiskonterade kassaﬂöden som kommer av koncernens skulder i form av ﬁnansiella instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående
löptiderna.
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Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Totalt

2017-04-30
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Totalt

2016-05-01
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Totalt

0–12
månader

1–2 år

3–5 år

Över 5 år

Totalt

17 561

17 186

50 523

48 990

134 259

–

–

–

152 615

152 615

221 001

–

–

–

221 001

36 274

–

–

–

36 274

274 835

17 186

50 523

201 605

544 149

0–12
månader

1–2 år

3–5 år

Över 5 år

Totalt

17 260

17 245

50 735

59 289

144 530

–

–

–

133 901

133 901

144 180

–

–

–

144 180

30 759

–

–

–

30 759

192 199

17 245

50 735

193 190

453 370

0–12
månader

1–2 år

3–5 år

Över 5 år

Totalt

17 906

17 531

51 751

75 297

162 484

–

–

–

119 766

119 766

136 268

–

–

–

136 268

70 551

–

–

–

70 551

224 725

17 531

51 751

195 063

489 069

VERKLIGT VÄRDE-HIERARKI

Koncernen klassiﬁcerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar
tillförlitligheten av de indata som används för att göra värderingarna. Verkligt värde-hierarkin har följande nivåer:
Nivå 1 – Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2 – Indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen
direkt, till exempel som priser, eller indirekt, till exempel härledda priser.
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå
fastställs på basis av den lägsta nivå av indata som är väsentlig för värderingen till verkligt
värde.
De instrument koncernen har som värderas till verkligt värde utgörs av investeringar i noterade bolag,
vilka ingår i nivå 1 samt tilläggsköpeskilling avseende rörelseförvärv vilka ingår i Nivå 3.
Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då
lånen från externa parter löper med rörlig ränta.
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HANTERING AV KAPITALRISK

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så
att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
På samma sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital. Nettoskuld
beräknas som total upplåning (omfattande posterna kortfristig upplåning och långfristig upplåning i
koncernens balansräkning, inklusive upplåning från ägare, ﬁnansiella leasingavtal samt räntederivat
kopplade till upplåningen) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i
koncernens balansräkning plus nettoskulden.
Skuldsättningsgraden per den 31 december var som följer:

Successiv vinstavräkning
I koncernföretaget Zengun AB tillämpas successiv vinstavräkning, det vill säga utifrån en slutlägesprognos för projektens resultatutfall redovisas successivt under projektens varaktighet resultat baserat på
projektens färdigställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och samordnade system för
kalkylering, avstämningsarbeten, prognos och resultatrapportering för projekten ﬁnns. Systemet kräver
en konsekvent bedömning/prognos av projektets slutliga utfall med analys av avvikelser i förhållande
till tidigare bedömningstillfälle. Denna bedömning görs löpande men där det verkliga utfallet av projektet vid dess slut kan avvika från tidigare bedömning.

NOT 4
2017-12-31
Upplåning

2017-04-30

2016-05-01
265 041

277 158

264 916

Minus likvida medel

–111 091

–96 644

–52 244

Nettoskuld

166 067

168 272

212 797

Totalt eget kapital

355 955

323 241

258 159

Totalt kapital

522 022

491 513

470 956

Skuldsättningsgrad

NOT 3

32%

34%

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen bedriver projektutveckling av kommersiella fastigheter och bostäder via entrepenadavtal
i Stockholmsregionen där samtliga projekt är likartade.
Uppföljning av projekt sker alltid på projektnivå av VD och koncernledning.
2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Utförande av entreprenaduppdrag

1 154 354

1 215 888

Totalt

1 154 354

1 215 888

2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

45%

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID
TILLÄMPNING AV KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, deﬁnitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

NOT 5

KOSTNADER PER KOSTNADSSLAG

Material och tjänster

–990 334

–1 038 848

Personalkostnader

–71 156

–82 969

Övriga externa kostnader

–16 562

–20 947

Avskrivningar och nedskrivningar

–4 460

–6 690

–1 082 512

–1 149 454

Totalt

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med
den redovisningsprincip som beskrivs i not 1.7 Nedskrivningar av icke-ﬁnansiella anläggningstillgångar.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde.
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras, uppskattningarna framgår av not 10 Immateriella tillgångar. Redovisade värden per balansdagen för goodwill fördelade på kassagenererande enheter
framgår av not 10. Till underlag för prövningen ligger framtagen affärsplan för kommande år i vilket
budget och prognoser för kommande fem år ingår.
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NOTER

NOT 6

REVISIONSARVODEN

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive
andra uppdrag.
2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB
Revisionsuppdrag

295

295

Övriga tjänster

165

265

Totalt

460

560

I moderbolaget ﬁnns inte några kostnadsförda revisionsarvoden.

NOT 7

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SAMT UPPLYSNINGAR
OM PERSONAL

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(1 MAJ 2017–31 DECEMBER 2017)

Belopp i kronor

2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Löner och andra ersättningar

–

–

Sociala avgifter

–

–

Pensionskostnader

–

–

Kostnader för ersättningar till anställda
Moderbolaget

Övriga
förmåner

Summa

200 000

Ulf Jonsson, Ledamot och VD* 1 105 000

106 667

Henrik Lif, Ledamot

106 667

Oskar Oxenstierna, Ledamot

106 667

106 667

Cecilia Safaee, Ledamot

106 667

106 667

Gabriel Urwitz, Ledamot

106 667

106 667

Tobias Örnevik, Vice VD
och ledamot

200 000

106 667

106 667

761 250

22 200

346 021

2 341 138
106 667

Övriga ledande
befattningshavare (2)

1 176 792

57 950

272 432

Martin Dahlgren, fd VD

1 959 567

38 600

617 808

2 615 975

118 750

1 236 261

7 090 955

4 241 359

733 335

761 250

1 507 174

* VD sedan 1 juni 2017

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
(1 MAJ 2016–30 APRIL 2017)

Belopp i kronor

Koncernföretag

StyrelseRörlig
arvode ersättning

Torbjörn Torell, Ordförande

Totalt
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Grundlön

Pensionskostnad
inkl löneskatt

Grundlön

StyrelseRörlig
arvode ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad
inkl löneskatt

Summa

Löner och andra ersättningar

47 241

54 675

Torbjörn Torell, Ordförande

300 000

300 000

Sociala avgifter

16 220

17 385

Ulf Jonsson, Ledamot

160 000

160 000

3 108

5 060

Henrik Lif, Ledamot

160 000

160 000

66 570

77 120

Oskar Oxenstierna, Ledamot

160 000

160 000

Cecilia Safaee, Ledamot

160 000

160 000

Pensionskostnader
Totalt i koncernen

50

Gabriel Urwitz, Ledamot

80 000

80 000

Tobias Örnevik, Ledamot

160 000

160 000

Martin Dahlgren, VD

2 253 880

Övriga ledande befattningshavare (2)

1 487 240

Totalt

3 741 120

58 364

1 180 000

0

647 355

2 959 599

108 160

402 949

1 998 349

166 524

1 050 304

6 137 948
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NOTER

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SAMT UPPLYSNINGAR OM PERSONAL, FORTS.

Medelantalet anställda 2017 (8 mån)

Kvinnor

Män

Totalt

Sverige

0

0

0

Totalt i moderbolaget

0

0

0

Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernföretag
Sverige

25

99

124

Totalt i koncernföretag

25

99

124

Totalt i koncernen

25

99

124

Kvinnor

Män

Totalt

Sverige

0

0

0

Totalt i moderbolaget

0

0

0

Kvinnor:
Styrelsen

1

1

Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

0

0

6

6

7

7

Män:
Styrelsen
Totalt i moderbolaget
Koncernen

Medelantalet anställda 2016/2017 (12 mån)
Moderbolaget

Koncernföretag
Sverige

17

78

95

Totalt i koncernföretag

17

78

95

Totalt i koncernen

17

78

95

Kvinnor:
Styrelsen

1

1

Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

0

0

Styrelsen

6

6

Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

3

3

7

7

Män:

Totalt i koncernen

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid
enligt gängse gällande regler, som längst 12 månader.

Moderbolaget har inte haft några anställda under 2017 eller under 2016.

NOT 8

FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Intäkter
Utdelningar
Realisationsvinster av ﬁnansiella tillgångar
Orealiserade vinster av ﬁnansiella tillgångar

2017-04-30
(12 mån)

23

4 442

–

31 355

–

9

Övrigt

37

106

Totalt

60

35 912

2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

7 336

7 798

Kostnader
Räntekostnader
Orealiserade förluster av ﬁnansiella tillgångar
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2017-12-31
(8 mån)

254

–

Orealiserad värdeförändring av tilläggsköpeskilling

14 200

12 312

Totalt

21 790

20 110
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NOTER

NOT 9

SKATT
2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare års
aktuella skatt

–14 455

–16 364

–

–203

–708

2 923

–15 163

–13 644

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader
Totalt
Avstämning årets skattekostnad
2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

50 217

82 236

–11 048

–18 092

–4 124

–3 242

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

9

7 892

Skatteeffekt på underskott av ej redovisade underskottsavdrag

1

–

Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare års
aktuella skatt

–

–203

–15 163

–13 644

Resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Årets redovisade skattekostnad

MODERBOLAGET
2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

–61

–2

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22%)

–

–

Summa

–

–

Årets redovisade skattekostnad

–

–

Redovisat resultat före skatt

Förändringar i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion:
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som
det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.
Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp endast i den mån det ﬁnns övertygande faktorer som
talar för att dessa kan utnyttjas inom en snar framtid. Historik av förluster är en faktor mot att värdera
underskottsavdragen. Utöver detta har underskottsavdrag värderats i den utsträckning det också ﬁnns
uppskjutna skatteskulder som kan kvittas mot underskott.
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2017-04-30

2016-05-01
293

Outnyttjade underskottsavdrag

–

1 745

Finansiella instrument

54

–3

–

Uppskjuten skattefordran

54

1 742

293

Uppskjuten skatteskuld
Kundrelationer

12 142

13 124

14 595

Varumärke

16 324

16 324

16 324

Uppskjuten skatteskuld

28 466

29 448

30 919

Netto redovisad Uppskjuten skatteskuld

28 412

27 706

30 626

NOT 10

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill

Kundrelationer Varumärken

Totalt

Ingående anskaffningsvärde per 1 maj 2016

377 788

66 343

74 200

518 331

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden per 30 april 2017

377 788

66 343

74 200

518 331

Ingående avskrivningar per 1 maj 2016

–

–

–

–

Årets avskrivningar

–

–6 690

–

–6 690

Utgående ackumulerade avskrivningar per
30 april 2017

Ej avdragsgilla kostnader avser till största delen förändrad skuld avseende tilläggsköpeskilling.
Ej skattepliktiga intäkter avser främst realisationsvinster.

2017-12-31
Uppskjuten skattefordran

–

–6 690

–

–6 690

Redovisat värde per 30 april 2017

377 788

59 653

74 200

511 641

Ingående anskaffningsvärde per 1 maj 2017

377 788

66 343

74 200

518 331

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden per 31 december 2017

377 788

66 343

74 200

518 331

Ingående avskrivningar per 1 maj 2017

–

–6 690

–

–6 690

Årets avskrivningar

–

–4 460

–

–4 460

–

–11 150

–

–11 150

377 788

55 193

74 200

507 181

Utgående ackumulerade avskrivningar per
31 december 2017
Redovisat värde per 31 december 2017

Samtliga avskrivningar är inkluderade i övriga rörelsekostnader.
Koncernen följs i dagsläget upp som enhet, vilket är grunden för fördelning av goodwill och varumärke per kassagenererande enhet vid prövning för nedskrivningsbehov. Således prövas goodwill och
varumärke för koncernen som helhet.
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NOTER

NOT 11

KUNDFORDRINGAR

NOT 14
2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

225 153

187 682

155 271

–

–

–

225 153

187 682

155 271

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

183 216

182 680

143 592

Förfallna 30 dagar

28 187

5 002

11 551

Förfallna 31–60 dagar

13 750

–

128

Kundfordringar, brutto
Reserv för osäkra fordringar
Kundfordringar, netto efter reserv för osäkra
fordringar

AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Aktiekapitalet i moderbolaget består per 2017-12-31, 2017-04-30 och 2016-05-01 av totalt
av 259 733 381 antal aktier, fördelat enligt följande aktieslag:
25 973 338 st Stam A aktier med 1 röst per aktie.
233 760 043 st Preferens B aktier med 1 röst per aktie.
Kvotvärde per aktie är 1 krona.
Moderbolaget har inget övrigt tillskjutet kapital.

Åldersanalys kundfordringar
Ej förfallna

NOT 15

LÅNGFRISTIGA FINANSIELLA SKULDER
2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

112 993

120 740

131 015

–3 492

–3 985

–

Övriga långfristiga ﬁnansiella skulder

152 615

133 901

119 766

Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer med det redovisade värdet.
Per balansdagen var kundfordringar uppgående till 41 937 tkr (5 002) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidigare inte haft några
betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår ovan.

Redovisat värde

262 116

250 656

250 781

15 000

14 260

14 260

Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte förväntas
återvinna ytterligare likvida medel. Den maximala exponeringen för kreditrisk på kundfordringar utgörs
per balansdagen av det redovisade värdet. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Upparbetad ränta på skuld till kreditinstitut

42

–

–

15 042

14 260

14 260

Förfallna 61–90 dagar

–

–

–

Långfristiga ﬁnansiella skulder

Förfallna > 90 dagar

–

–

–

Skulder till kreditinstitut

Totalt

NOT 12

225 153

187 682

155 271

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Upplupna ränteintäkter

2017-12-31

2017-04-30

404

265

2016-05-01
261

–

84

749
–

–

28

Övriga poster

3 577

151

–

Redovisat värde

3 981

528

1 010

NOT 13

LIKVIDA MEDEL

Förutbetald kostnad ﬁnansiering

Kortfristiga ﬁnansiella skulder
Skulder till kreditinstitut
Redovisat värde

För ovan skulder är aktier i koncernföretag ställda som säkerhet. För mer upplysningar om ställda säkerheter se not 18 Ställda säkerheter.
Koncernens upplåning förfaller till betalning med 15 000 tkr per år. Se även not 2 för beskrivning av
kontraktuella odiskonterade kassaﬂöden. Samtliga lån löper med rörlig ränta. Någon kassaﬂödessäkring
har inte skett.
Outnyttjade checkkrediter uppgår per balansdagen till 75 000 tkr i koncernen.
Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då
samtliga lån löper med rörlig ränta.

NOT 16

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Momsskuld
Personalrelaterade skulder
2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

Kassamedel

35 243

70 862

51 436

Kortfristiga, likvida placeringar

75 849

25 782

807

111 091

96 644

52 244

Totalt
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Övriga skulder*
Redovisat värde

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

32 390

26 650

22 059

3 795

3 609

1 992

89

500

46 500

36 274

30 759

70 551

* Reserv för garantiåtagande ingår 2017-04-30.
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NOTER

NOT 17

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 21

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

Upplupna semesterlöner

6 145

5 914

4 505

Upplupna sociala avgifter

1 909

1 837

1 312

35 673

16 300

17 897

1 366

1 128

–

–

820

789

6 666

5 863

720

51 758

31 862

25 224

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

Upplupna projektkostnader
Upplupen löneskatt
Upplupen bonus
Övriga poster
Redovisat värde

NOT 18

STÄLLDA SÄKERHETER

Ställda säkerheter
Andelar i koncernföretag (Zengun AB) för skulder
i kreditinstitut

102 364

67 310

0

Totalt

102 364

67 310

0

NOT 19

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare – se not 7 Ersättningar till
anställda.
Aktier i koncernföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i koncernredovisning varför någon närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp.
I övrigt har det inte förekommit några transaktioner med närstående parter utanför koncernen. För
mellanhavanden mellan moderbolag och koncernföretag i koncernen hänvisas till not 25 Fordringar hos
koncernföretag.

NOT 22

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Efter balansdagen har koncernföretaget Zengun AB förvärvat entreprenadbolaget RA BYGG (Roland
Anderssons Bygg Aktiebolag). Förvärvskalkylen är per avgivande av årsredovisningen ännu ej fastställd.
I tillägg har en nyemission genomförts i februari 2018, vilket skett genom kvittning av skulder om
40 000 tkr. Totalt har 16 849 284 st Pref C aktier samt 1 698 970 st Stam A aktier emitterats i denna
emission.

NOT 23

AVSTÄMNING AV SKULDER FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Tabellen nedan presenterar årets förändring av koncernens skulder kopplat till ﬁnansiering av verksamheten. Tabellen inkluderar lång- och kortfristiga skulder.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser

2017-12-31

2017-04-30

2016-05-01

Garantiåtaganden för Zengun AB

28 700

28 700

28 700

Totalt

28 700

28 700

28 700

Ingående balans per 1 maj 2017
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten1)
Förändring i verkligt värde2)
Övriga förändringar3)
Utgående balans per 31 december 2017

NOT 20

Skulder till
kreditinstitut

Övrig
långfristig
upplåning

Summa

131 015

133 901

264 916

–6 965

–

–6 965

–

17 300

17 300

493

1 414

1 907

124 543

152 615

277 158

ÅTAGANDEN
1)

ÅTAGANDEN AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Koncernens åtaganden för operationell leasing utgörs i allt väsentligt av lokalhyror, bilar, lätta lastbilar
och kopiatorer. Avtalet om lokalhyra löper till och med 31 december 2018 med en uppsägningstid om
12 månader. Möjlighet ﬁnns till treåriga förlängningar. Under 2017 har en överenskommelse träffats om
att förlänga hyresavtalet till 31 december 2021. Bilar leasas på fem år.

2)
3)

Kassaﬂöde från ﬁnansiering är nettot av årets upptagna lån och utförda amorteringar av lån, se kassaﬂödesanalysen för bruttoredovisning av posten.
Ej kassaﬂödespåverkande förändringar.
Övriga förändringar inkluderar upplupen ränta och kapitaliserad ränta.

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt
följande:
Förfallotidpunkt:

2017-12-31
(8 mån)

2017-04-30
(12 mån)

Minimileaseavgifter
Inom ett år

2 337

2 514

Senare än ett år men inom fem år

6 175

2 279

Variabla avgifter

1 722

2 474

Kostnader för operationell leasing har under räkenskapsåret uppgått till 1 722 tkr (2 474 tkr).
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NOTER

NOT 24

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

2017-12-31

2017-04-30

Ingående anskaffningsvärde

155 697

155 697

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

155 697

155 697

Redovisat värde

155 697

155 697

Moderbolaget innehar andelar i följande koncernföretag.

eget kapital. Tidigare publicerad ﬁnansiell information för räkenskapsåret 1 maj 2016–30 april 2017
(2016/2017), upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, har omräknats till IFRS. Finansiell information avseende räkenskapsår som avslutas innan 1 maj 2016 har inte
omräknats.
Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska
tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företag en
viss valmöjlighet att frångå huvudprincipen om full retroaktiv tillämpning.
Koncernen har inte tillämpat några av de frivilliga undantagen i IFRS 1.
I det följande redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför
samt övergångseffekterna på koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016/2017.

Redovisat värde
Företagets namn
Zengun Holding AB

Kapitalandel 1

Antal
andelar

100%

50 000

Totalt

2017-12-31

2017-04-30

Not
2016-05-01

155 697

155 697

Återläggning av goodwillavskrivning

a

–

49 200

155 697

Bruttoredovisning fordringar respektive skulder på beställare
av uppdrag enligt entreprenadavtal

b

–

–

Redovisning av aktiverade transaktionsutgifter

c

–

–

Justering av goodwill och immateriella tillgångar enligt omräknad förvärvsanalys

d

30 443

23 753

Värdering till verkligt värde av innehav i noterade företag

e

245

255

Värdering till verkligt värde av tilläggsköpeskilling i den efterföljande redovisningen

f

Säte

Zengun Holding AB

559050-0707

Stockholm

Zengun AB

556779-9456

Stockholm

Kapitalandel överensstämmer med röstandel.

–

–

Summa justeringar

30 688

73 208

Skatteeffekt på ovan gjorda justeringar

–30 932

–29 463

–244

43 745

258 451

327 043

Total justering av eget kapital

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Eget kapital enligt IFRS
2017-12-31

2017-04-30

Ingående anskaffningsvärde

104 036

104 036

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

104 036

104 036

Redovisat värde

104 036

104 036

Moderbolaget har fordringar gentemot andra koncernföretag uppgående till 104 036 tkr.

EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL IFRS – KONCERN

Från och med den 1 maj 2016 upprättar Zengun sin koncernredovisning i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Datum för koncernens övergång till
IFRS är den 1 maj 2016. Koncernen har till och med räkenskapsåret som avslutas 30 april 2017 upprättat
koncernredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”Första gången International Financial
Reporting Standards tillämpas”. Effekterna av byte av redovisningsprinciper redovisas direkt mot
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283 298

155 697

Org.nr

NOT 26

258 695

155 697

Företagets namn

NOT 25

2017-04-30

155 697

Koncernföretaget Zengun Holding AB äger i sin tur 100% i Zengun AB i vilket huvuddelen av verksamheten bedrivs.

1)

Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer

2016-05-01

Not
Summa totalresultat enligt tillämpade principer

2016-05-01–
2017-04-30
24 603

Återläggning av goodwillavskrivning

a

49 200

Justering av goodwill och immateriella tillgångar enligt omräknad förvärvsanalys

d

–6 690

Värdering till verkligt värde av innehav i noterade företag

e

Summa justeringar
Skatteeffekt på ovan gjorda justeringar

10
42 520
1 469

Total justering av Totalresultat

43 989

Summa Totalresultat enligt IFRS

68 592
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NOTER
NOT 26 EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL IFRS – KONCERN, FORTS.
FÖRKLARINGAR TILL OVAN GJORDA JUSTERINGAR (NOTER TILL OVAN TABELL)

Presentation och uppställning
Förutom kvantitativa effekter innebär en övergång till IFRS också att klassiﬁcering av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader kan förändras, vilket skett i koncernredovisningen för Zengunkoncernen. Utöver
värdering och klassiﬁcering har antalet notupplysningar ökat väsentligt till såväl antalet som innehållsmässigt.
Förutom ovan nämnda omklassiﬁceringar innehåller en resultaträkning andra delrader än vad som
föreskrivs i årsredovisningslagen. Bl.a. benämns Ränteintäkter och liknande resultatposter respektive
Räntekostnader och liknande resultatposter istället Finansiella intäkter respektive Finansiella kostnader.
Raden Skatt på årets resultat benämns istället Inkomstskatt.
Zengun klassiﬁcerar alla avsättningar som långfristiga eller kortfristiga skulder på basis av när de
beräknas betalas. Avsättningar för uppskjuten skatt klassiﬁceras som långfristiga skulder.
Rapport över koncernens kassaﬂöden
Kassaﬂödet har inte påverkats av IFRS-övergången och inte heller summa likvida medel vid ingången
eller utgången av året. Däremot har delraderna i kassaﬂödet påverkats genom de IFRS-justeringar som
beskrivs i ovan bryggor samt i nedan lämnade beskrivningar. Den enskilt största förändringen är att
goodwillavskrivningar återlagts och därigenom inte längre påverkar rörelseresultatet annat än om ett
nedskrivningsbehov skulle föreligga.
I det följande redogörs framförallt för skillnader i klassiﬁcering och värdering.
I det fall en rubrik föregås av en bokstav (a–f) syftar det till att beskriva de kvantitativa effekterna i
tabellen ovan.
a) Återläggning av Goodwillavskrivningar
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades avskrivningar på goodwill. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan prövas minst årligen för nedskrivningsbehov, varför återläggning goodwillavskrivningar sker
vid övergång till IFRS. I samband med övergången har även ett tidigare rörelseförvärv omräknats enligt
IFRS 3, se d) för ytterligare information om påverkan vid övergången till IFRS.
b) Bruttoredovisning fordringar respektive skulder på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal
Tidigare nettoredovisades fordringar respektive skulder på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal. Enligt IFRS bör dessa bruttoredovisas. Vid övergången nettoredovisas därmed fordringar respektive
skulder i balansräkningen.
Per 1 maj 2016 har balansomslutningen ökat med 41 203 tkr med anledning av denna justering.
Motsvarande justering för 30 april 2017 är 59 138 tkr. Denna justering har inte haft någon påverkan på
koncernens egna kapital eller resultat.
c) Redovisning av aktiverade transaktionsutgifter
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades aktiverade transaktionsutgifter som en långfristig
fordran i balansräkningen. Vid övergången till IFRS har transaktionsutgifter inkluderats vid beräkning av
låneskuldens upplupna anskaffningsvärde och således reducerat Upplåning från kreditinstitut.
Justeringen har inte haft någon påverkan på eget kapital. Däremot har balansomslutningen minskat
med 3 985 tkr per 30 april 2017 och med 4 725 tkr per 1 maj 2016.
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d) Justering av goodwill och immateriella tillgångar enligt omräknad förvärvsanalys
Den 31 mars 2016 förvärvades 100% av aktierna i det rörelsedrivande bolaget Zengun AB. Förvärvet
av Zengun AB har räknats om enligt IFRS 3 Rörelseförvärv, tillämpning av IFRS 3 sker retroaktivt. Enligt
tidigare redovisningsprinciper identiﬁerades inga övriga immateriella tillgångar i rörelseförvärvet. Vid
övergång till IFRS har kundrelationer och varumärke identiﬁerats och nyttjandeperioden uppgår till 10
år avseende kundrelationer och för varumärke anses avskrivningstiden vara obestämbar. Avskrivningar
på kundrelationer redovisas från förvärvstidpunkten. I förvärvsanalysen enligt IFRS uppkommer även
en uppskjuten skatteskuld då temporära skillnader hänförliga till övriga immateriella tillgångar ökar.
Övergången till IFRS medför därmed ett lägre goodwillbelopp jämfört med enligt tidigare redovisningsprinciper.
Denna justering har inneburit en påverkan på eget kapital med minus 435 tkr per 1 maj 2016 samt
med minus 5 653 tkr per 30 april 2017. Det minskade egna kapitalet hänförs till avskrivningar på kundrelationer.
För varumärken respektive kundrelationer redovisas en uppskjuten skatteskuld, vilken per
1 maj 2016 uppgår till 30 919 tkr och per 30 april 2017 till 29 448 tkr.
e) Värdering till verkligt värde av innehav i noterade företag
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades andra långfristiga värdepappersinnehav till anskaffningsvärde. Enligt IFRS ska dessa redovisas till verkligt värde, både initialt och i den efterföljande redovisningen. Vid övergången till IFRS har därav dessa innehav omvärderats och redovisas till verkligt värde
med omvärderingar redovisade via resultatet.
f) Värdering till verkligt värde av tilläggsköpeskilling i den efterföljande redovisningen
Enligt tidigare redovisningsprinciper har den tilläggsköpskilling som uppstod i samband med rörelseförvärvet av Zengun AB redovisats enligt redovisningsprinciper för avsättningar. Enligt IFRS ska denna
tilläggsköpeskilling redovisas till verkligt värde via resultatet i den efterföljande redovisningen. Enligt
tidigare redovisningsprinciper har Zengun redovisat förändring i avsättning för tilläggsköpeskilling som
en räntekostnad i resultaträkningen.

NOT 27

EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL RFR 2 – MODERBOLAG

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderbolaget
övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Redovisningen 30 april 2016 samt 30 april 2017 upprättades i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Några kvantitativa effekter på moderbolagets egna kapital har inte
identiﬁerats.

NOT 28

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, 62 261 kronor, balanseras i ny räkning.

ZE N GUN | Å R S - O C H H Å L L BA R H E TS R E D OV I S N I N G 201 7

UNDERSKRIFTER

Underskrifter
Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2018-06-15 för fastställelse.

Stockholm den 31 maj 2018

Torbjörn Torell
Styrelseordförande

Cecilia Safaee
Styrelseledamot

Tobias Örnevik
Vice verkställande direktör och styrelseledamot

Henrik Lif
Styrelseledamot

Gabriel Urwitz
Styrelseledamot

Ulf Jonsson
Verkställande direktör och styrelseledamot

Oskar Oxenstierna
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Zengun Group Holding AB, org.nr 559050-0699

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Zengun Group Holding AB för räkenskapsår 1 maj 2017 till 31 december 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 34–57
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
ﬁnansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
ﬁnansiella resultat och kassaﬂöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens ﬁnansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess ﬁnansiella
resultat och kassaﬂöde för året enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.
GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-
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get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återﬁnns på
sidorna 1–33 och 60–65. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identiﬁeras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan ﬁnns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
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de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen ﬁnns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Zengun Group
Holding AB för räkenskapsår 1 maj 2017 till 31 december
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
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till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen ﬁnns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE
HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
på sidorna 6–9 och 14–31 samt för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 31 maj 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor

59

STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

Styrelse

1

2

3

4

1. TORBJÖRN TORELL Född 1956

2. ULF JONSSON Född 1964

3. HENRIK LIF Född 1972

4. OSKAR OXENSTIERNA Född 1983

Styrelseordförande sedan 2016

Verkställande direktör och koncernchef
sedan juni 2017. Anställd 2009, var VD
även 2009–2015. Ledamot sedan 2016.

Ledamot sedan 2016

Ledamot sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Henrik är utbildad civilingenjör inom maskinteknik vid
KTH i Stockholm och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm. Henrik är Partner i Stirling
Square Capital Partners LLP. Under
åren 2014–2016 arbetade Henrik som
co-managing partner hos Segulah
och dessförinnan var han VD på Color
Group Oy och Director hos Nordic
capital.

Utbildning/bakgrund: Oskar är utbildad
civilekonom vid Handelshögskolan i
Stockholm. Arbetar som Director hos
Segulah.

Utbildning/bakgrund: Torbjörn är
utbildad civilingenjör inom väg och
vatten vid KTH. Han har tidigare varit
VD och koncernchef för Svevia, Bravida,
Scandiaconsult och Åke Larson byggare.
Pågående uppdrag: Ordförande i Nordomatic, One-Nordic och ledamot i QMG.

Utbildning/bakgrund: Ulf är utbildad
civilingenjör inom väg och vatten vid
KTH. Ulf är en av grundarna av Zengun.
Fram till 2009 hade han olika ledande
befattningar inom Skanska, bland annat
som ansvarig för ett distrikt i Stockholm.
Pågående uppdrag: Inga väsentliga

Under 2017 var Henrik under en kortare
period tf VD i Zengun.

Pågående uppdrag: Ledamot i
Semantix.

5
5. CECILIA SAFAEE Född 1991
Utbildning/bakgrund: Cecilia har
studerat statsvetenskap vid Lunds
Universitet och har en International
Coaching certiﬁcation från International Association of Coaching Institutes.
Hon är grundare & VD för organisationen Futebol dá força som stärker tjejers
rättigheter och möjligheter genom
fotboll i Sverige och internationellt.
Driver även FDF:s kommersiella gren
FDF for Business.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot
i UNESCO Lucs, UNESCO:s svenska
plattform för samverkan.

Pågående uppdrag: Ordförande i Docu
Nordic Group

STYRELSESUPPLEANT

6
6. GABRIEL URWITZ Född 1949
Utbildning/bakgrund: Gabriel är ﬁlosoﬁe
doktor (PhD) och grundare av riskkapitalbolaget Segulah.

7

Utbildning/bakgrund: Tobias är utbildad
civilingenjör inom väg och vatten vid KTH
i Stockholm. Han är en av grundarna av
Pågående uppdrag: Ordförande i Segulah Zengun och sedan 2018 vice verkställande
Advisor, AB Segulah, Annika och Gabriels direktör. Tidigare erfarenhet från Structor i
Dalarna och Skanska. Tobias drev 2006–2009
stiftelse, Stiftelsen Clas Groschinskys
egen verksamhet som projekteringsledare.
minnesfond och Swedish House of
Pågående uppdrag: Inga väsentliga
Finance samt ledamot i Semantix, Mitt i
och Spatial Transcriptomics.
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Nicolaj Zadruzny

7. TOBIAS ÖRNEVIK Född 1972

REVISOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Magnus Svensson Henryson
Övriga uppdrag: SSAB, Industrivärden,
Carnegie och Balco.
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Koncernledning

1

2

1. ULF JONSSON Född 1964
Verkställande direktör och koncernchef
sedan juni 2017. Anställd 2009, var
VD även 2009–2015. Styrelseledamot
sedan 2016.

2. ANNA-CARIN BJELKEBY Född 1966

3. NIKLAS SVIDÉN Född 1973

4. TOBIAS ÖRNEVIK Född 1972

Ekonomi- och ﬁnansdirektör sedan
2018. Ansvarig för ekonomi, HR och IT.

Anställd 2015 som projektstrateg och
vice verkställande direktör sedan 2018.

Utbildning/bakgrund: Anna-Carin är
utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Under 2013–2017
var Anna-Carin ekonomi- och ﬁnansdirektör hos FM Mattsson Mora Group
(publ). Anna-Carin har arbetat som
auktoriserad revisor på PwC och var
delägare i byrån 2003–2013.

Utbildning/bakgrund: Niklas är utbildad
civilingenjör inom samhällsbyggnad vid
KTH i Stockholm och civilekonom inom
organisation och ledarskap vid Stockholms Universitet. Niklas har många års
erfarenhet som projektledningskonsult.

Anställd 2010 som projekteringsledare
och sedan 2018 vice verkställande
direktör

Utbildning/bakgrund: Ulf är utbildad
civilingenjör inom väg och vatten vid
KTH. Ulf är en av grundarna av Zengun.
Fram till 2009 hade han olika ledande
befattningar inom Skanska, bland annat
som ansvarig för ett distrikt i Stockholm.
Pågående uppdrag: Inga väsentliga

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i
Secits Holding (publ) och Kvinvest.
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Pågående uppdrag: Inga
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Utbildning/bakgrund: Tobias är utbildad
civilingenjör inom väg och vatten vid
KTH i Stockholm. Han är en av grundarna av Zengun. Tidigare erfarenhet från
Structor i Dalarna och Skanska. Tobias
drev 2006–2009 egen verksamhet som
projekteringsledare.
Pågående uppdrag: Inga väsentliga
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Beskrivning och beräkning av nyckeltal
Zengun presenterar vissa ﬁnansiella mått i årsredovisningen som inte deﬁnieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Zengun anser att dessa
mått ger värdefull kompletterande information till aktieägare och ledningen då de möjliggör utvärdering av trender och koncernens prestation.
Eftersom inte alla företag beräknar ﬁnansiella mått på samma sätt är det inte alltid jämförbart. För deﬁnitioner och beräkningar se nedan.

Koncernen

2017
8 månader

2016/2017
12 månader

1 154 354

1 215 888

–1 082 512

–1 149 454

RESULTATMÅTT
Rörelseresultat
Intäkter
Rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

DEFINITION:

105

–

71 947

66 434

1 154 354

1 215 888

Rörelseresultat
Rörelsemarginal (procent)

71 947

66 434

6,2

5,5

Resultat före skatt

50 217

82 236

1 154 354

1 215 888

Periodens resultat
Vinstmarginal

35 054

68 592

3,0

5,6

21 692

59 390

i förhållande till intäkter.

Mäter lönsamhet i verksamheten och en viktig del i att följa värdeskapandet.

DEFINITION: Periodens

resultat justerat för inkomstskatt hänförlig till perioden.

FÖRKLARING: Resultatet

visar på vilket resultat som genereras från den operativa verksamheten och
ﬁnansiella intäkter med beaktande av att långivarna har fått ersättning för det kapital som de bidrar
med till ﬁnansieringen av verksamheten. Måttet visar således kvarvarande resultat till ägarna men med
beaktande av att det allmänna erhåller en andel (Skatt) av detta resultat.

DEFINITION: Periodens

Vinstmarginal
Intäkter

Rörelseresultatet ger en samlad bild av den totala resultatgenereringen i den operativa
verksamheten.

DEFINITION: Rörelseresultat

Rörelsemarginal
Intäkter

Beräknas som rörelseresultat före ﬁnansiella poster och skatt.

FÖRKLARING:

FÖRKLARING: Ger

resultat i förhållande till intäkter

ett värde som är jämförbart med andra företag/koncerner oavsett volym.

KASSAFLÖDE
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

DEFINITION: Det

kassaﬂöde som verksamheten har genererat under perioden med beaktanade av
förändringar i rörelsekapital men före investerings- och ﬁnansieringsverksamheten.
FÖRKLARING: Måttet

illustrerar vilket kassaﬂöde verksamheten genererar under en period och som
potientiellt kan användas för investeringar och andra strategiska initiativ.

Periodens kassaﬂöde

14 447

44 400

DEFINITION: Kassaﬂöde

från periodens verksamhet minskat med investerings- och ﬁnansieringsverksamheten såsom de redovisas i perioden.
FÖRKLARING: Visar

62

periodens förändring av likvida medel.
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Koncernen

2017
8 månader

2016/2017
12 månader

362 097

327 043

1 001 636

897 936

36,2

36,4

FINANSIELLA MÅTT
Soliditet
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet (procent)

DEFINITION: Eget

Räntebärande tillgångar

262 116

250 656

–111 091

–96 644

Nettoskuld

148 571

154 012

externa ﬁnansiering jämfört med egna likvida medel.

DEFINITION: Långfristiga

Skuldsättningsgrad
Långfristiga räntebärande skulder

262 116

250 656

Eget kapital

362 097

327 043

72,4

76,6

1 001 636

897 936

Balansomslutning

FÖRKLARING: Mäter

–2 454

Likvida medel

Skuldsättningsgrad (procent)

den ﬁnansiella risken uttryckt i hur stor andel av balansomslutningen som
ﬁnansierats av ägarna.

DEFINITION: Räntebärande långfristiga skulder minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Nettoskuld
Räntebärande långfristiga skulder

kapital i förhållande till balansomslutning.

FÖRKLARING: Visar

FÖRKLARING: Mäter

räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

ﬁnansiell position.

DEFINITION: Summan

av tillgångs- eller skuldsidan i balansräkningen.

FÖRKLARING: Används

som delkomponent vid beräkning av nyckeltal.

AVKASTNINGSMÅTT
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat

DEFINITION: Resultat

35 054

68 592

344 570

292 747

10,2

23,4

Resultat före skatt

50 217

82 236

Finansiella kostnader

21 790

20 110

Genomsnittligt eget kapital
Avkastning på eget kapital (procent)
Avkastning på totalt kapital

Summa
Genomsnittlig balansomslutning
Avkastning på totalt kapital (procent)

72 007

102 346

949 786

875 409

7,6

11,7

124

95

FÖRKLARING: Visar

efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

ur ett aktieägarperspektiv vilken avkastning som ges på ägarens investerade

kapital.

DEFINITION: Resultat före skatt plus ﬁnansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning.
FÖRKLARING: Visar

verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är ﬁnansierat.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda

DEFINITION: Totalt antal arbetade timmar under perioden i förhållande till årsarbetstiden
om 1 920 timmar.
FÖRKLARING: Årsarbetstid enligt Bokföringsnämndens deﬁnition för att skapa jämförbarhet med
andra verksamheter/koncerner.
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Ordlista och begrepp
SAMVERKANSPROJEKT

MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM

MILJÖBYGGNAD

En samverkansform där byggherre, konsulter och entreprenörer, för att optimera projektet, tidigt i processen etablerar ett öppet och förtroendefullt samarbete, baserat på
gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och gemensamma ekonomiska intressen. Benämns ibland Partnering.

BREEAM SE

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och
är det mest spridda certiﬁeringssystemet för byggnader
i Sverige. Det är enkelt och kostnadseffektivt. Miljöbyggnad kan användas för både nya och beﬁntliga byggnader,
oavsett storlek.

TOTALENTREPRENAD

Vid en totalentreprenad har entreprenören helhetsansvaret
och ansvarar för att såväl utreda och genomföra projekteringen som utförande av arbetena, ofta med hjälp av
underentreprenörer. Beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick, vilken miljöstandard som ska
uppnås etc, och entreprenören har funktionsansvar, det vill
säga ansvar för att objektet uppfyller avtalad funktion.

Miljöcertiﬁeringssystemet BREEAM kommer från Storbritannien. Det är ett av de mest använda systemen i världen
och används för kontor och kommersiella byggnader,
oavsett storlek. Det omfattar väsentligt ﬂer indikatorer än
Miljöbyggnad och EU GreenBuilding, och ger därmed en
bredare bild av fastighetens miljöstatus. BREEAM-SE är den
version som används på den svenska marknaden.
• Den nylanserade versionen av BREEAM inkluderar även
bl.a. hotell, bostäder och skolverksamhet.
• Vid certiﬁering av andra typer av projekt kan BREEAM-SE
Bespoke tillämpas, där kriterierna skräddarsys efter verksamheten.
LEED

The LEED™ Green Building Rating System har sitt ursprung i
USA och är det bredaste miljöcertiﬁeringssystemet och ett
av de mest spridda i världen. Exempel på krav/fokusområden är energieffektivisering, minskade utsläpp av växthusgaser och hälsosamma vistelseytor. Certiﬁeringen kan
tillämpas vid nybyggnad, ombyggnad och vid veriﬁering
av beﬁntliga byggnader, såväl bostäder som olika typer av
kommersiella fastigheter inklusive sjukhus. LEED kan även
användas för hela stadsdelar.

SVANEN

Svanen omfattar ett stort antal produktgrupper och är
Nordiska Ministerrådets märkning för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Småhus, ﬂerbostadshus och
förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav
på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas
till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror
till färdig byggnad. Byggnaden ska också erbjuda en god
inomhusmiljö.
WELL

WELL Building Standard utgår ifrån människors hälsa och
välbeﬁnnande. Den förenar kunskaper om design och
konstruktion med medicinsk och vetenskaplig forskning
om sambandet mellan inomhusmiljö och hälsa och välbeﬁnnande. Systemet ställer krav inom sju områden; luft,
vatten, näring, ljus, kondition, komfort och sinne.

EU GREEN BUILDING

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som
vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet
är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än
tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets
byggregler.
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Adresser
Zengun
Torsgatan 21
113 21 Stockholm
info@zengun.se
www.zengun.se

RA BYGG
Västberga Allé 32
126 30 Hägersten
www.ra-bygg.se
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