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ZENGUN GROUP PARENT AB
ORG NR (559198-4629)
Styrelsen för Zengun Group Parent AB, med säte i  
Stockholm, får härmed avge årsredovisning och koncern-
redovisning för perioden 12 mars till 31 december 2019.  

Zengun Group Parent AB bildades den 12 mars 2019. 
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under perio-
den 2019-03-12–2019-05-23.

Koncernen startade sin verksamhet den 24 maj 2019 
då koncernföretaget Zengun Group AB (publ) (org nr 
559177-5282) förvärvade Zengun Group Holding AB (org 
nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom 
att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. Förvärvet 
finansierades genom ett obligationslån om 450 Mkr samt 
en apportemission. Del av obligationslånet användes för 
att betala tillbaka befintliga lån hos kreditinstitut.

Ägarförhållanden framgår av illustration nedan, samtliga 
koncernföretag är helägda. Huvudägare i Zengun Group 
Parent AB är Dyvinge Holding AB och Mirasho I AB.

OPERATIV VERKSAMHET  
ZENGUN GROUP HOLDING AB  
(TIDIGARE KONCERN)
Zengun AB är en ledande byggentreprenör för stora och 
komplexa byggprojekt i region Stockholm. Projekten ge-
nomförs på uppdrag av kunder som är stora och välkända 
aktörer på fastighetsmarknaden och drivs huvudsakligen 
som samverkansprojekt. Ett projekt löper typiskt över ett 

Förvaltningsberättelse

till tre år. Företaget är verksamt inom både nybyggnation 
och ROT-segmentet, det vill säga renovering, ombygg-
nad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är ny- eller 
ombyggnad av kommersiella fastigheter men företaget 
bygger även bostäder och offentliga lokaler.

Verksamheten i RA Bygg omfattar mindre entreprenader 
och byggservice i region Stockholm.

Då koncernens resultaträkning i denna rapport endast 
omfattar perioden 2019-03-12–2019-12-31 redovisas ned-
an för jämförbarhet historisk finansiell information för den 
tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.
 

Zengun Group 
Holding AB

Zengun Group 
Parent AB

Zengun AB

Zengun Holding AB

Zengun Group AB 
(publ)

RA Bygg

ÄGARFÖRHÅLLANDEN NYCKELTAL ZENGUN GROUP HOLDING  
(TIDIGARE KONCERN) 

Mkr
2019  

jan-dec
2018  

jan-dec

Nettoomsättning 2 579,7 2 152,3

Röreslseresultat före avskrivningar (EBITDA) 121,6 119,0

EBITDA marginal 4,7 5,5

Rörelseresultat 108,7 111,9

Rörelsemarginal 4,2 5,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,0 11,8

Förvaltningsberättelse
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MARKNAD
Zengunkoncernen är verksam på byggmarknaden i region 
Stockholm som är Nordens största marknad för bygg- och 
anläggning. Efterfrågan inom koncernens huvudsegment, 
som är kommersiella lokaler som kontor och butiksytor, 
har under året varit stark i region Stockholm. Den för-
svagning som skett inom bostadssektorn på grund av 
viss osäkerhet och oro för ränteutveckling och nya krav 
på högre amortering, har inte påverkat den kommersiella 
marknaden.

Ett begränsat marknadsutbud och låga vakanser inom 
kontor, samt ökande efterfrågan på flexibla kontorslös-
ningar skapar behov av ny- och ombyggnadsprojekt, varför 
marknaden förväntas fortsätta vara stark under överskådlig 
tid.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick till 2 579,7 Mkr (2 152,3) vilket 
var 426,4 Mkr högre än föregående år. Den organiska 
tillväxten motsvarade 20 procent. Framför allt har projek-
ten Stora Frösunda, Kvarteret Nöten och Sabbatsberg 24 
bidragit till tillväxten. 

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
121,6 Mkr (119,0) vilket är en ökning med 2,6 Mkr jämfört 
med föregående år. Resultatet har påverkats negativt av 
en marginaljustering om 20,5 Mkr i ett enskilt projekt. RA 
Bygg redovisar under 2019 ett väsentligt lägre resultat 
jämfört med föregående år. Det omställningsarbete som 
initierades innan sommaren har fortsatt under hösten.

Rörelseresultatet uppgick till 108,7 Mkr (111,9) vilket är en 
minskning med 3,2 Mkr jämfört med föregående år.

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 
59,2 Mkr (42,6), vilket är en ökning med 16,6 Mkr jämfört 
med föregående år. Kostnaderna i relation till nettoom-
sättningen motsvarar 2,3 procent (2,0).

Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (5,2). Jus-
terad för den negativa marginaljusteringen i ett enskilt 
projekt uppgick rörelsemarginalen till 5,2 procent (5,9).

ZENGUN GROUP PARENT AB KONCERNEN
FINANSIELL UTVECKLING FÖR PERIODEN 
2019-03-12 TILL 2019-12-31
NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 1 599,3 Mkr och rörelse-
resultatet till 68,0 Mkr. Försäljnings- och administrations-
kostnader uppgick till 33,5 Mkr. Kostnaderna i relation till 
nettoomsättningen motsvarar 2,1 procent. Resultatet har 
belastats med kostnader om 2,1 Mkr avseende förbere-
delser inför en eventuell börsintroduktion, vilken avbröts 
i samband med ägarförändringen. Övriga kostnader om 
10,2 Mkr avser i huvudsak avskrivningar på immateriella 
tillgångar.

Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till minus 28,1 Mkr och 
avser i huvudsak räntekostnader för obligationslånet. 
Kostnaden för obligationslånet periodiseras över lånets 
löptid och redovisas som en finansiell kostnad i resultat-
räkningen.

Resultat före och efter skatt
Resultat före skatt uppgick till 39,9 Mkr och resultat efter 
skatt till 27,4 Mkr. Från och med 1 januari 2019 har bolags-
skatten sänkts från 22,0 procent till 21,4 procent.

Likviditet och finansiell ställning per balansdagen
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
minus 25,4 Mkr. Det är framför allt ökad kapitalbindning 
i kundfordringar och pågående arbeten som påverkat 
kassaflödet negativt.

Obligationslånet om 450 Mkr har netto påverkat det 
totala kassaflödet med 441 Mkr efter att avdrag gjorts för 
arvodet till rådgivaren.

Nettoskulden uppgick till 412,3 Mkr. Likvida medel 
uppgick till 34,1 Mkr. Beviljad checkräkningskredit om 50,0 
Mkr utnyttjades ej per balansdagen och har inte utnyttjats 
under perioden.

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till  
1 475,0 Mkr varav 815,4 Mkr avsåg immateriella tillgångar.

Omsättningstillgångarna uppgick till 643,0 Mkr varav 
326,1 Mkr avsåg kundfordringar.

Soliditeten per balansdagen uppgick till 32,0 procent.
Eget kapital vid periodens slut uppgick till 471,5 Mkr 

vilket motsvarar 1 kr per aktie.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen 
egen verksamhet. Resultatet för perioden i moderbolaget 
uppgick till minus 3 581 kr.

Förvaltningsberättelse

2 ZENGUN GROUP PARENT AB  |   ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



MEDARBETARE

Koncernen är beroende av sin förmåga att attrahera och 
behålla medarbetare med hög kompetens och erfarenhet. 
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 
220 varav 50 kvinnor. Fördelningen mellan tjänstemän och 
yrkesarbetare var 145/75.

AKTIE- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag
Under perioden har inga transaktioner som väsentligt 
påverkat koncernens resultat och ställning ägt rum med 
närstående.

SÄSONGS- ELLER ÅRSTIDSVARIATIONER

Verksamheten saknar tydliga säsongs- eller årstidseffek-
ter. Koncernen påverkas positivt av månader med många 
arbetsdagar och avsaknad av semesterperiod.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för både ope-
rativa 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. En löpande dialog förs 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 risk-
bedömning.

PROGNOS

Koncernen lämnar ingen prognos för 2020.
 

SÄKERHET OCH HÄLSA
Koncernen 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 bygg-
arbetsplatsens morgonmöte till den månatliga rapporte-
ringen till styrelsen. Arbetet bedrivs på tre sätt; förebyg-
gande, formellt utifrån regelverk och med de informella 
strukturerna på varje arbetsplats.

Säkerhet är till stora delar en fråga om att bygga en säker-
hetskultur där insikten om eget ansvar leder till ansvarsta-
gande för såväl den egna säkerheten som kollegans.

ORGANISATION OCH STYRNING 
Bolagsstyrning syftar till uthålligt värdeskapande för 
aktieägarna genom god riskkontroll och en hållbar och 
sund företagskultur. En bra bolagsstyrning säkerställer ett 
effektivt beslutfattande och ökar chansen att ta tillvara nya 
affärsmöjligheter. Zengunkoncernen har en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan koncernledning, styrelse och 
aktieägare.

Zengunkoncernens organisation är platt, decentrali-
serad och projektorienterad. Den formella strukturen är 
nedbruten i fem konkurrenskraftiga affärsenheter som 
utgör grunden i projekten. Sedan förvärvet i januari 2018 
utgör RA BYGG en operativ affärsenhet med primärt fokus 
på byggservice och mindre entreprenader.  

Exempel på externa regelverk som påverkar styrningen: 
•   Aktiebolagslagen 
•   Redovisningslagstiftning bland annat årsredovisnings-

lagen och IFRS 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
•   Zenguns grundare, övriga ägare och ledande befatt-

ningshavare köpte i maj ut Segulah fond V.
•   Förvärvet finansierades genom ett upptagande av ett 

obligationslån om 450 Mkr samt en apportemission. 
Obligationen noterades på Nasdaq Stockholm den 9 juli. 

•   I september slöts avtal om färdigställande av drygt 420 
lägenheter i Haga Norra i Stockholm för bostadsutveck-
laren Brabo i samverkan med Fabege.

•   I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastighe-
ter om att uppföra en fastighet med 19 våningar samt 
ett gårdshus på Södermalm i Stockholm. Totalt planeras 
cirka 130 bostadslägenheter som ska stå inflyttnings-
klara hösten 2021.

•   I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbun-
det Vision om en ombyggnation av förbundshuset på 
Kungsgatan i Stockholm.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•   RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett 

avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande 
idrottshall för Hemsö Fastighets AB.

•   Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljung-
berg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av 
nya handels- och parkeringsytor.

•   Under 2020 har spridningen av det nya coronaviruset 
skapat en ökande osäkerhet i omvärlden. I skrivande 
stund befinner sig byggbranschen inte i samma utsatta 
läge som vissa andra branscher. Bedömningen idag är 
att Zengunkoncernen inte påverkas mer än andra bolag i 
samma bransch, men på vilket sätt och i vilken utsträck-
ning verksamheten kommer att påverkas under 2020 är 
ännu för tidigt att ha en välgrundad uppfattning om.

Förvaltningsberättelse
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Exempel på interna regelverk som påverkar styrningen: 
•   Bolagsordning 
•   Styrelsens arbetsordning
•   Instruktion för verkställande direktören 
•   Hållbarhetspolicy inklusive uppförandekod för medarbe-

tare och leverantörer
•   Övriga interna policyer, regelverk och processbeskriv-

ningar

Samtliga instruktioner och policyer revideras varje år.

STYRELSENS ARBETE 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen i Zengun Group 
Parent AB ha minst 1 och som mest 10 ledamöter. Under 
perioden har styrelsen bestått av:
•   Ulf Jonsson
•  Henrik Lif
•  Tobias Örnevik

senior advisory boardYoung advisory board

Utvecklingsgrupp

PROJEKTEN I CENTRUM

Koncernledning

AE 2000

Produktion   |   inköp   |   teknik   |   Hållbarhet   |   Kalkylering

AE 7000 RA Bygg ABAE 6000 AE Bostad

ZENGUNKONCERNENS ORGANISATION

Förvaltningsberättelse
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Zengun group  
Parent ab

12 mar–31 dec

Zengun group Holding ab  
(tidigare koncern)

jan–dec
(belopp i Mkr om ej annat anges) 2019 2019 2018

Nettoomsättning 1 599,3 2 579,7 2 152,3
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 78,1 121,6 119,0
EBITDA marginal (procent) 4,9 4,7 5,5
Rörelseresultat (EBIT) 68,0 108,7 111,9
Rörelsemarginal (procent) 4,2 4,2 5,2
Periodens resultat 27,4 69,5 68,0
Vinstmarginal (procent) 1,7 2,7 3,2
Resultat per aktie före och efter  
utspädning (kr) 54 769 0,25 0,25
Kassaflöde från den löpande verksamheten –25,4 94,0 11,8
Nettoskuld 412,3 208
Nettoskuld/EBITDA 3,4
Skuldsättningsgrad (procent) 86,5 51,8
Soliditet (procent) 32,0 40,9
Orderbok 2 300,0 2 442,0

1)   Zengun Group Parent AB startade verksamhet den 12 mars 2019. För jämförbarhet visas även finansiell 
information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB. 

KVALITETSSÄKRING
Zengun AB är certifierat inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö och uppfyller kraven i följande ISO-standarder för 
ledningssystem: ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/  
ISO 45001:2018. 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.

RA Bygg AB är certifierat enligt Byggföretagens lednings- 
och produkt certifierings system BF9K som omfattar kvali-
tet, miljö och arbetsmiljö.

MILJÖPÅVERKAN OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Bolaget verkar för ett ansvarsfullt företagande och målet 
är att vara en aktör i branschen som uppfattas som ledan-
de inom miljö, hälsa och säkerhet. För ytterligare informa-
tion, se hållbarhetsredovisningen som omfattar sidorna 
25–44 i denna årsredovisning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, 439 402 901 kronor, 
balanseras i ny räkning.

 

UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING

NYCKELTAL KONCERNEN1)

Förvaltningsberättelse
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Koncernens resultaträkning Koncernens rapport över totalresultat

(tkr) not 
12 mar–31 dec 

2019

Nettoomsättning 4 1 599 280

Produktionskostnader 5,7 –1 488 033

Bruttovinst 111 247

Försäljnings- och administrationskostnader 5,6,7 –33 466

Övriga intäkter 356

Övriga kostnader 5 –10 150

Rörelsens resultat 67 987

Finansiella intäkter 8 9

Finansiella kostnader 8 –28 083

Resultat från finansiella poster –28 074

Resultat före skatt 39 913

Skatter 9 –12 528

PERIODENS RESULTAT 27 385

(tkr) not 
12 mar–31 dec 

2019

Periodens resultat 27 385

Övrigt 0

Omräkningsdifferenser 0

Summa övrigt totalresultat för perioden 27 385

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 27 385

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 27 385

Minoritetsintresse 0

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 54 769

Antal utestående aktier vid periodens ingång 500

Antal utestående aktier vid periodens utgång 500

Koncernen – räKningar

6 ZENGUN GROUP PARENT AB  |   ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



Koncernens balansräkningar

(tkr) not 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 16 500

Övrigt tillskjutet kapital 443 595

Balanserat resultat 0

Periodens resultat 27 385

Summa eget kapital 471 480

Skulder

långfristiga skulder

Obligationslån 17 407 808

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 11 3 759

Uppskjutna skatteskulder 56 545

Övriga avsättningar 4 400

Summa långfristiga skulder 472 512

Kortfristiga skulder

Obligationslån 17 38 600

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 5 745

Leverantörsskulder 291 379

Övriga kortfristiga skulder 18 41 310

Fakturerade ej upparbetade intäkter 90 554

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 63 423

Summa kortfristiga skulder 531 011

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 475 002

(tkr) not 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

immateriella tillgångar 12

Kundrelationer 111 964 

Varumärken 152 100 

Goodwill 551 299 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10 149 

Nyttjanderättstillgångar 11 10 258

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långsiktiga värdepappersinnehav 1 950 

Övriga långfristiga fordringar 864 

Uppskjutna skattefordringar 3 444 

Summa anläggningstillgångar 832 028 

Omsättningstillgångar

Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 261 161 

Fordringar hos koncernföretag 500

Kundfordringar 13 326 136 

Aktuella skattefordringar 7 160 

Övriga fordringar 1 200 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 699 

likvida medel 15 34 118 

Summa omsättningstillgångar 642 974

SUMMA TILLGÅNGAR 1 475 002

Koncernen – räKningar
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

Koncernens rapport över  
kassaflöden

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(tkr) aktiekapital

övrigt 
tillskjutet 

kapital 

balanserat 
resultat inklu-

sive periodens 
resultat totalt 

summa 
eget kapital 

Koncernens bildande  
12 mars 2019 500   500 500 

     

Totalresultat      

Periodens resultat   27 385 27 385 27 385 

Övrigt totalresultat      

Summa totalresultat   27 385 27 385 27 385 

     

Transaktioner med  
aktieägare      

Aktieägaretillskott  443 595  443 595 443 595 

Summa transaktioner  
med aktieägare  443 595  443 595 443 595 

     

UTGÅENDE BALANS  
PER 31 DECEMBER 2019 500 443 595 27 385 471 480 471 480 

(tkr) not 
12 mars– 

31 dec 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 67 986 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Återläggning av avskrivningar 5 10 150 

Övriga poster ej kassapåverkande 3 933 

Erhållen ränta 9 

Erlagd ränta –20 230 

Betald skatt –16 284 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 45 564 

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad –105 322 

Ökning/minskning kundfordringar 4 883 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 7 819 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder –52 340 

Ökning/minskning övriga avsättningar – 

Ökning/minskning leverantörsskulder 73 992 

Kassaflöde från den löpande verksamheten –25 405 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel –317 351 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –153 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –317 504 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission – 

Upptagna lån 441 000 

Amortering av lån –63 973 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 377 027 

Periodens kassaflöde 34 119 

Likvida medel vid periodens början – 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 34 119 

Koncernen – räKningar
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(Kr) not 
12 mar 2019– 

31 dec 2019

Nettoomsättning 0 

Rörelsens kostnader –3 875 

Rörelseresultat –3 875 

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0

Summa resultat från finansiella poster 0

Resultat efter finansiella poster –3 875 

Skatter 294

PERIODENS RESULTAT –3 581 

Moderbolagets resultaträkning

(Kr) not 
12 mar 2019– 

31 dec 2019

Periodens resultat –3 581

Övrigt totalresultat –

PERIODENS TOTALRESULTAT –3 581

Moderbolagets rapport  
över totalresultat

Moderbolaget – räKningar
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Moderbolagets balansräkningar

(tkr) not 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 2 444 095

Uppskjuten skattefordring 0,3

Summa anläggningsstillgångar 444 095

Kassa och bank 249

Summa omsättningstillgångar 249

SUMMA TILLGÅNGAR 444 344

(tkr) not 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 4 441

Överkursfond 439 407

Periodens resultat –4

Summa eget kapital 443 844

Skuld koncernföretag 26 500

Summa kortfristiga skulder 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 444 344

Moderbolaget – räKningar
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Moderbolagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Moderbolagets rapport 
över kassaflöden

(tkr) aktiekapital
överkurs-

fond

balanserat 
resultat inkl. 

periodens  
resultat summa

Ingående balans 12 mars 2019 – – – –

Insättning aktiekapital 50 50

Apportemission 4 388,5 439 159,0 443 547,5

Nyemission 2,5 247,5 250,0

Periodens resultat – 4,0

UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2019 4 441,0 439 406,5 – 443 843,5

(tkr) not 
12 mar 2019– 

31 dec 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0

Rörelseresultat –4

Justeringar för poster om inte ingår i kassaflödet 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital –4

Ökning av rörelseskulder 3

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0

Finansieringsverksamheten

Nyemission 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250

Periodens kassaflöde 249

Likvida medel vid periodens början 0 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 249

Moderbolaget – räKningar

11ZENGUN GROUP PARENT AB  |   ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



ALLMÄN INFORMATION
Zengun Group Parent AB med organisationsnummer 559198-
4629 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. Verk-
samheten bedrivs i koncernföretagen Zengun AB och Roland 
Anderssons Bygg AB (RA Bygg). Koncernens sammansättning 
framgår i not 25 Andelar i koncernföretag.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänds av 
styrelsen den 30 juni 2020.

Där inget annat anges avser noter och tilläggsupplysningar 
koncernen. I de fall en notupplysning avser moderbolaget anges 
detta specifikt. 

NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

1.1  GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU 
samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen.   

Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. 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 väsent-
lig 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 redovisningsprin-
cipavsnitt.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella 
rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. 

 Finansiella rapporter presenteras därmed i svenska kronor. Där 
inget annat anges är belopp angivna i tusentals kronor (Tkr).

Klassificering av kortfristiga och långfristiga poster
Inom koncernen fördelas fordringar och skulder på kort- respek-
tive långfristiga. Långfristiga fordringar består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från 
rapportperiodens slut. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller 
till betalning inom ett år från rapportperiodens slut.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör 
styrelsen och koncernledningen bedömningar och antaganden 
som påverkar moderbolagets och koncernens resultat och ställ-
ning samt lämnad information i övrigt. Verkliga utfallet kan avvika 
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påver-
kat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida 
perioder.

Ändrade redovisningsprinciper
Ny redovisningsstandard IFRS 16
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 
2019. Till följd av detta har koncernen ändrat sin redovisningsprin-
cip för leasingavtal. Koncernen har valt att tillämpa den modifiera-
de retroaktiva metoden vid övergången, vilket bland annat innebär 
att jämförelseåret inte räknats om i enlighet med IFRS 16.

Leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella lea-
singavtal enligt IAS 17
Vid övergången värderades leasingskulderna till nuvärdet av de 
återstående leasingavgifterna, diskonterade med koncernens 
marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen (1 
januari 2019). Nyttjanderättstillgångar värderades till det redovi-
sade värdet som om IFRS 16 hade tillämpats från leasingavtalets 
inledningsdatum baserat på den marginella upplåningsränta som 
gällde vid första redovisningstillfället. Nyttjanderättstillgångar 
och leasingskulder har inte redovisats för leasingavtal för vilka 
leasingperioden avslutas inom 12 månader eller tidigare efter 
övergångstidpunkten.

Principer tillämpade till och med 31 december 2018
operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i peri-
odens resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna 
i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i periodens 
resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasing-
periodens löptid.

Finansiella leasingavtal
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 leastagaren. Koncernen 
har endast operationella leasingavtal.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpats
Nya eller ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte 
komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella 
rapporter.

1.2  KONCERNREDOVISNING OCH RÖRELSEFÖRVÄRV
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Zengun Group 
 Parent AB och de företag över vilka moderbolaget har bestäm-
mande inflytande. Ett bestämmande inflytande när koncernen 
exponeras för, eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engage-
mang 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 moderbola-
get inte längre har ett bestämmande inflytande över koncernföre-
taget. Redovisningsprinciperna för koncernföretag har vid behov 
justerats för att överensstämma med koncernens redovisnings-
principer. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt 
orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna 
transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovis-
ningen.

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 eget kapitalandelar i ut-

Noter
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byte 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 överenskom-
melse 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.

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulder-
na 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 Inkomst-
skatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda.

•   Skulder eller eget kapitalinstrument hänförliga till det förvärvade 
företagets aktierelaterade tilldelningar eller till utbytet av det för-
värvade 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 inne-
hav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvs-
tidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar 
redovisas skillnaden som goodwill i balansräkningen. Om skillna-
den är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt 
pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.

1.3  SEGMENTRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärs-
verksamhet 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 besluts-
fattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat 

och beslutar om fördelning av resurser. VD utgör den högste 
verkställande beslutsfattaren.

1.4  OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekono-
miska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kro-
nor (SEK) som rapporteringsvaluta, vilket också är moderbolagets 
funktionella valuta och rapporteringsvaluta.

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 identifier-
bara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunk-
ten 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 indikatio-
ner finns på att nedskrivningsbehov föreligger. Vid prövning av 
nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande 
enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet. Eventuell ned-
skrivning 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 Obestämbar livslängd – prövas för  
 nedskrivning.
Kundrelationer 10 år

1.6  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de 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 bort-
forsling av tillgången och återställande av plats där den finns. Till-
kommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas 
som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekono-
miska 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 avskrivningsmeto-
der 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 balans-
dag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisa-
de värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämfö-
relse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostna-
der i resultaträkningen.

Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskriv-
ningar av icke-finansiella anläggningstillgångar.

noter
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1.7  NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
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 över-
stiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre 
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
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 balansräkning-
en 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 finansiel-
la 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 verk-
ligt värde med tillägg respektive avdrag för transaktionskostnader. 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföl-
jande redovisningen värderas till verkligt värde via resultaträkning-
en, 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 IFRS 9.

Vid den initiala redovisningen klassificeras ett finansiellt instru-
ment i en av följande kategorier:

Finansiella tillgångar
a)  Verkligt värde via resultaträkningen
b)  Verkligt värde via övrigt totalresultat
c)   Lånefordringar och kundfordringar  

(upplupet anskaffnings värde)

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 informa-
tion hämtad från aktuella marknadstransaktioner.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redo-
visade 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 till-
gången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amor-
teringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt 
effektivränte metoden 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 re-
sulterar 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 kundford-
ringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. 
Kundfordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovis-
ning sker till nominellt belopp utan diskontering. Reserveringar 
görs för fordringar som bedömts som osäkra baserat på förvän-
tade kundförluster. 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 värdeför-
ändringar. 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 anskaffnings-
värde. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran 
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. Leve-
rantörsskuldernas 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 kon-
cernen 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.

noter
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1.14  AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskju-
ten 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 rappor-
terna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning 
av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den 
så kallade balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och 
uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdrags-
gilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Upp-
skjutna 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 kom-
mer att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna skatteford-
ringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avse-
ende 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 netto-
belopp.

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 uppkom-
mer vid redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas 
i förvärvskalkylen.

1.15  ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, 
betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med in-
tjänandet. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

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 sam-
manfaller 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 företa-
get 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. Hu-
vudprincipen är att avsättning för garantiåtaganden skall beräknas 
för varje enskilt projekt. 

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

1.17  INTÄKTSREDOVISNING
Koncernens intäkter genereras främst från projektutveckling 
av kommersiella fastigheter och bostäder som huvudsakligen 
genomförs i form av entrepenadavtal med beställare. Entrepenad-
avtal 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 beräk-
ning 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 beräk-
nas 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 en-
trepenadavtal). På motsvarande sätt redovisas skillnaden mellan 
fakturerat belopp och ännu ej upparbetad projektintäkt skuld i 
balansräkningen (skulder till beställare av uppdrag enligt entrepre-
nadavtal).

noter
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1.18  UTDELNINGAR
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i 
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen god-
känns av moderbolagets aktieägare.  

1.19  REDOVISNINGSPRINCIPER I MODERBOLAGET
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt 
väsentligt med koncernredovisningen. Moderbolagets redovisning 
är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska perso-
ner 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 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 kon-
cernredovisningen kostnadsförs transaktionsutgifter i den period 
de uppkommer.

NOT 2 FINANSIELL RISKHANTERING
Zengunkoncernen är exponerad för finansiella risker, vilka framgår 
under respektive risk nedan.

Styrelsen fastställer årligen en koncernövergripande finanspo-
licy som reglerar ansvarsfördelningen i finansiella frågor mellan 
styrelse, koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören och 
övriga koncern företag.

MARKNADSRISK
(i) Valutarisk
Zengun är en svensk koncern som verkar på den svenska markna-
den. 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.  

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 17 Upplåning för beskrivning av väsentli-
ga 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 god-
kända 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 befint-
liga kunder analyseras även nuvarande betalningssituation och 
historik.

Historisk sett har koncernen haft få och små kreditförluster.
Se not 13 Kundfordringar, och efterföljande stycke, för närmare 

beskrivning av koncernens exponering i kundfordringar.

LIKVIDITETSRISK/FINANSIERINGSRISK
Koncernens externa finansiering i form av obligationslån ligger 
i Zengun Group AB (publ) 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 kreditvär-
dighet för att långsiktigt kunna stödja koncernen. 

Per den 31 december 2019 hade koncernen en tillgänglig likvi-
ditet om 34 119 Tkr. Likviditeten består av banktillgodohavanden. 
Koncernen har utöver redovisade likvida medel en outnyttjad 
checkräkningskredit om 50 000 Tkr.

I tabellen nedan återfinns kontraktuella odiskonterade kassa-
flöden som kommer av koncernens skulder i form av finansiella 
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste 
återstående löptiderna.

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

2019-12-31
0–12  

månader 1–2 år 3–5 år över 5 år totalt

Obligationslån 38 600 40 000 375 000 – 453 600

Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 5 831 3 702 205 – 9 739

Leverantörsskulder 291 379 – – – 291 379

Övriga kortfristiga skulder 41 310 – – – 41 310

Totalt 377 121 43 702 375 205 – 796 028
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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 tillgång-
ar 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 ob-
serverbar 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 värderats till verkligt värde 
utgörs av tilläggsköpeskilling avseende rörelseförvärv vilka ingår i 
Nivå 3. 

Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det när-
maste motsvara bokfört värde då lånen från externa parter löper 
med rörlig ränta.

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 intres-
senter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla 
kostnaderna för kapitalet nere. 

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer kon-
cernen 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 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:

2019-12-31

Upplåning 446 408

Minus likvida medel –34 119

Nettoskuld 412 290

Totalt eget kapital 471 480

Totalt kapital 883 769

Skuldsättningsgrad 47%

NOT 3  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 förhållan-
den.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FÖR REDO-
VISNINGSÄNDAMÅL
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.

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 anlägg-
ningstillgångar. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter 
har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras, uppskattningarna 
framgår av not 12 Immateriella tillgångar. Redovisade värden per 
balansdagen för goodwill fördelade på kassagenererande enheter 
framgår av not 12. Till underlag för prövningen ligger framtagen 
affärsplan för kommande år i vilket budget och prognoser för 
kommande tre år ingår.

Successiv vinstavräkning
I koncernföretagen Zengun AB och RA Bygg tillämpas succes-
siv 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 storleks-
bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att 
effektiva och samordnade system för kalkylering, avstämnings-
arbeten, 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 SEGMENTREDOVISNING
Koncernen bedriver bygg- och renoveringsprojekt enligt entrepe-
nadavtal samt mindre entreprenader och byggservice i Stock-
holmsregionen. 

Uppföljning av projekt sker alltid på projektnivå av VD och 
koncernledning.

NETTOOMSÄTTNING

Koncernen
12 mar–31 dec 

2019

Entreprenadverksamhet 1 398 867

Byggservice 200 414

1 599 280

RÖRELSERESULTAT

Koncernen
12 mar–31 dec 

2019

Entreprenadverksamhet 67 075

Byggservice 970

68 045

NOT 5  KOSTNADER PER KOSTNADSSLAG 

Koncernen
 12 mar–31 dec 

2019

Material och kostnader till underentreprenörer –1 394 533

Personalkostnader –104 433

Övriga externa kostnader –22 533

Avskrivningar och nedskrivningar –10 150

Totalt –1 531 649

NOT 2   FINANSIELL RISKHANTERING, FORTS.

noter
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NOT 6 REVISIONSARVODEN
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revi-
sor 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 skattekonsultatio-
ner respektive andra uppdrag.

12 mar–31 dec 
2019

Pricewaterhousecoopers ab

Revisionsuppdrag 570

Övriga tjänster 140

Totalt 710

I moderbolaget finns inte några kostnadsförda revisionsarvoden.

NOT 7  ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SAMT UPPLYSNINGAR OM PERSONAL

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Kostnader för ersättningar till anställda
12 mar–31 dec 

2019

Moderbolaget

   Löner och andra ersättningar –

   Sociala avgifter –

   Pensionskostnader –

Koncernföretag

   Löner och andra ersättningar 69 190

      (varav tantiem)  

   Sociala avgifter 21 694

   Pensionskostnader 10 357

Totalt i koncernen 101 241

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (12 MARS–31 DECEMBER 2019)

grundlön
rörlig  

ersättning
styrelse- 

arvode
övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad totalt

Styrelseledamot (Tobias Örnevik) – – 160  – 160

Styrelseledamot (Ulf Jonsson) – – 160  – 160

Styrelseledamot (Henrik Lif) – – 160  – 160

Totala ersättningar till ledande befattningshavare – – 480 – – 9 788

Medelantalet anställda 2019 (9 mån) Kvinnor Män totalt

Moderföretaget

Sverige 0 0 0

Totalt i moderföretaget 0 0 0

Koncernföretag

Sverige 49 169 218

Totalt i koncernföretag 49 169 218

Totalt i koncernen 49 169 218

Styrelsearvoden betalas ut från Zengun Holding AB. Moderbolaget har inte haft några anställda under 2019. 

noter
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KÖNSFÖRDELNING STYRELSE OCH LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE

styrelseledamöter och övriga  
ledande befattningshavare

12 mar–31 dec 
2019

Moderbolaget

Kvinnor:

   Styrelsen 0

   Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0

Män:

   Styrelsen 3

   Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0

Totalt i moderbolaget 0

Koncernen

Kvinnor:

   Styrelsen 1

   Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1

Män:

   Styrelsen 4

   Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 1

Totalt i koncernen 7

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

NOT 8  FINANSIELLA INTÄKTER OCH  
FINANSIELLA KOSTNADER

intäkter
12 mar–31 dec 

2019

Ränteintäkter 9

Totalt 9

Kostnader
12 mar–31 dec 

2019

Räntekostnader 26 275

Övriga finansiella kostnader 1 808

Totalt 28 083

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

NOT 9 SKATT 

Koncernen 
Moder- 
bolaget 

12 mar– 
31 dec 

2019

12 mar– 
31 dec 

2019

Aktuell skatt på periodens resultat –15 365 –

Uppskjuten skatt hänförlig till tempo-
rära skillnader 2 836 –

Skatt på periodens resultat –12 528 –

Koncernen 
Moder- 
bolaget 

Avstämning periodens  
skattekostnad 2019-12-31 2019-12-31 

Resultat före skatt 39 913 0

Skatt beräknad enligt svensk  
skattesats (22%) –8 541 0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader –4 677 –

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 746 –

Effekt av ändrade skattesatser –55 –

Periodens redovisade  
skattekostnad –12 528 0

Ej avdragsgilla kostnader avser till största delen ej avdragsgilla 
räntekostnader.  

Ej skattepliktiga intäkter avser ej skattepliktiga ränteintäkter 
samt i moderbolaget utdelning från dotterföretag.

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Förändringar i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom 
samma skatterättsliga jurisdiktion:
•   Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga under-

skottsavdrag 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. 

•   Totalt uppgår underskott i moderbolag och koncern till 3 331 Tkr. 
Avser att utnyttjas inom två år.

2019-12-31

Uppskjuten skattefordran

Outnyttjade underskottsavdrag 3 331

Kreditavsättning på kundfordringar 72

Nyttjanderättstillgångar 42

Uppskjuten skattefordran 3 444

Uppskjuten skatteskuld

Periodiseringsfonder 3 985

Kundrelationer 22 443

Varumärke 30 118

Uppskjuten skatteskuld 56 545

Netto redovisad uppskjuten skatteskuld 53 101

NOT 10 INVENTARIER
12 mar–31 dec 

2019

Ingående anskaffningsvärde per 12 mars 2019 –

Investeringar under året 152

Utgående ackumulerade anskaffnings värden 
per 31 december 2019 152

Ingående avskrivningar per 12 mars 2019 –

Periodens avskrivningar 3

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december 2019 3

Redovisat värde per 31 december 2019 149

noter
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NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
goodwill Kundrelationer varumärken totalt

Ingående anskaffningsvärde per 12 mars 2019 – – – –

Förvärv 551 299 118 900 152 100 822 299

Utgående ackumulerade anskaffnings värden per 31 december 2019 551 299 118 900 152 100 822 299

Ingående avskrivningar per 12 mars 2019 – – – –

Periodens avskrivningar – –6 936 – –6 936

Utgående ackumulerade avskrivningar per 31 december 2019 – –6 936 – –6 936

Redovisat värde per 31 december 2019 551 299 111 964 152 100 815 363

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.

goodwill 2019-12-31

Zengun Group Holding AB 551 299

Redovisat värde 551 299

NOT 11 NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR
2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde per 12 mars 2019 –

Förvärv 13 032

Inköp 437

Utgående ackumulerade anskaffnings värden 
per 31 december 2019 13 469

Ingående avskrivningar per 12 mars 2019 –

Periodens avskrivningar –3 212

Utgående ackumulerade avskrivningar 
per 31 december 2019 –3 212

Redovisat värde per 31 december 2019 10 258

tillgångar med nyttjanderätt 2019-12-31

Byggnader 5 199

Bilar 5 059

Redovisat värde 10 258

avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt 2019-12-31

Byggnader 1 455

Bilar 1 757

Redovisat värde 3 211

Räntekostnader kopplat till leasing uppgår under perioden till  
326 Tkr och är inkluderade i Finansiella kostnader. Under perioden 
har även korttidsleasing funnits, vilken uppgått till 756 Tkr och är 
inkluderat i övriga externa kostnader. Tillkommande nyttjanderät-
ter under räkenskapsåret uppgår till 13 469 Tkr varav 13 032 Tkr 
tillkom genom rörelseförvärv. Kassaflödespåverkan av nyttjande-
rättstillgångar uppgick till 5 043 Tkr under räkenskapsåret. 

Nuvärde på skulder avseende nyttjanderättstillgångar är som följer:
2019-12-31

Inom 1 år 5 745

Mellan 1–5 år 3 759

Redovisat värde 9 504

noter
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NOT 13 KUNDFORDRINGAR

2019-12-31

Kundfordringar, brutto 326 463

Reserv för förväntade kundförluster –326

Kundfordringar, netto efter reserv för osäkra 
fordringar 326 136

Åldersanalys kundfordringar 2019–12–31

Ej förfallna 323 406

Förfallna 30 dagar 737

Förfallna 31–60 dagar 2 002

Förfallna 61–90 dagar –9

Förfallna > 90 dagar –

Totalt 326 136

Per den 31 december 2019 uppgick förfallna fordringar, efter be-
aktande av reserv för förväntade kundförluster, till 326 136 Tkr. De 
förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft 
några betalningssvårigheter.

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra 
kundfordringar ingår i posten försäljnings- och administrations-
kostnader i resultaträkningen. Den maximala exponeringen för 
kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kund-
fordringar enligt ovan. Några säkerheter eller andra garantier för 
de på balansdagen utestående fordringarna finns ej. Koncernen 
tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade 
kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under 
fordrans hela löptid används som utgångspunkt för kundfordringar 
och avtalstillgångar.

NOT 14  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

2019-12-31

Förutbetalda hyror 1

Förutbetald försäkring 153

Upplupna ränteintäkter –

Övriga poster 12 545

Redovisat värde 12 699

NOT 15 LIKVIDA MEDEL

 2019-12-31

Likvida medel 34 118

Totalt 34 118

NOT 16  MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER  
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

aktie-
kapital

överkurs-
fond

balanserat 
resultat 

inkl. 
periodens  

resultat summa

Ingående balans 
12 mars 2019 – – – –

Insättning  
aktiekapital 50 50

Apportemission 4 388,5 439 159,0 443 547,5

Nyemission 2,5 247,5 250,0

Periodens resultat – 4,0

Utgående balans 
31 december 
2019 4 441,0 439 406,5 – 443 843,5

NOT 17 LÅNGFRISTIGA FINANSIELLA SKULDER
  

2019-12-31

långfristiga finansiella skulder

Obligationslån 415 000

Förutbetald kostnad finansiering –7 192

Redovisat värde 407 808

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 35 000 Tkr år 
2019, 40 000 Tkr år 2020 och resterande år 2022. Se även not 2 för 
beskrivning av kontraktuella odiskonterade kassaflöden. Obliga-
tionslånet löper med en kupong om 8 procent. Någon kassa-
flödessäkring har inte skett.

Outnyttjade checkkrediter uppgår per balansdagen till 50 000 Tkr 
i koncernen.  

Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det 
närmaste motsvara bokfört värde då samtliga lån löper med rörlig 
ränta.

skulder  
till kredit- 

institut

övrig 
långfristig 
upplåning summa

Koncernens bildande per 
12 mars 2019 – – –

Kassaflöde från finansie-
ringsverksamheten1) –450 000 – –450 000

Förvärv av dotterföretag2) – – –

Förändring i verkligt värde2) – – –

Övriga förändringar3) –3 592 – –3 592

Utgående balans per  
31 december 2019 446 408 – 446 408

1)   Kassaflöde från finansiering är nettot av periodens upptagna lån och utförda 
amorteringar av lån, se kassaflödesanalysen för bruttoredovisning av posten.

2)   Ej kassaflödespåverkande förändringar
3)   Övriga förändringar inkluderar upplupen ränta och betalningar.

NOT 18 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2019-12-31

Momsskuld 34 332

Personalrelaterade skulder 6 413

Övriga skulder 564

Redovisat värde 41 310

NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019-12-31

Upplupna löner 717

Upplupna semesterlöner 14 704

Upplupna sociala avgifter 4 833

Upplupna projektkostnader 13 721

Upplupen löneskatt 3 567

Övriga poster 25 878

Redovisat värde 63 421
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NOT 20 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen 
Moder- 
bolaget 

ställda säkerheter 2019-12-31 2019-12-31 

Fordringar koncernföretag 0 0

Andelar i koncernföretag  
(Zengun Group AB (publ.))  
för skulder i kreditinstitut 471 480 471 480

Totalt 471 480 471 480

NOT 21 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

eventualförpliktelser 2019-12-31

Garantiåtaganden för Zengun AB 14 350

Proprieborgen för ej utnyttjad  
checkräkningskredit 50 000

Totalt 64 350

 
NOT 22 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befatt-
ningshavare – 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 26 
Fordringar hos koncernföretag.

NOT 23 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
•   Avtal om nyuppförande av skolbyggnad med tillhörande idrotts-

hall för Hemsö Fastighets AB slöts i februari 2020. RA Bygg står 
för entreprenaden. 

•   Avtal avseende om- och tillbyggnad av nya handels- och par-
keringsytor i Sickla Galleria för Atrium Ljungberg slöts i februari 
2020. 

•   Under 2020 har spridningen av det nya coronaviruset skapat en 
ökande osäkerhet i omvärlden. I skrivande stund befinner sig 
byggbranschen inte i samma utsatta läge som vissa andra bran-
scher. Bedömningen idag är att Zengunkoncernen inte påverkas 
mer än andra bolag i samma bransch, men på vilket sätt och i 
vilken utsträckning verksamheten kommer att påverkas under 
2020 är ännu för tidigt att ha en välgrundad uppfattning om.

NOT 24 RÖRELSEFÖRVÄRV
Den 24 maj 2019 förvärvade koncernföretaget Zengun Group 
AB (publ) (org nr 559177-5282) 100 procent av aktierna i Zengun 
Group Holding AB (559050-0699) genom en apportemission och 
villkorat aktieägartillskott från Zengun Group Parent AB (559198-
4629) Nettoomsättningen från det förvärvade bolaget ingår i kon-
cernen sedan 25 maj 2019 och uppgick till 1 599,3 Mkr. Rörelsere-
sultatet för samma period uppgick till 68,0 Mkr. Netto omsättning 
respektive rörelseresultat för helåret 2019 uppgick till 2 579,6 Mkr 
och 108,8 Mkr.

Förvärvsrelaterade kostnader om 0,5 Mkr ingår i försäljnings- 
och administrationskostnader. 

Ingen del av de immateriella tillgångarna, goodwill och varu-
märke förväntas vara avdragsgilla vid inkomstbeskattning.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för 
Zengun Group Holding AB samt verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder.

INFORMATION OM FÖRVÄRVADE NETTOTILLGÅNGAR OCH 
GOODWILL:

Koncernen 2019-12-31

Köpeskilling 684 918

 – Kontant betalt 360 556

 – Aktieägartillskott 324 362

Sammanlagd köpeskilling 684 918

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 133 619

Goodwill 551 299

Verkligt 
värde

Förvärvat  
redovisat 

värde

tillgångar och skulder till följd av 
 förvärvet är följande

Likvida medel 43 204 43 204

Goodwill – 463 505

Varumärken 152 100 87 600

Kundkontrakt och kundrelationer 118 900 49 615

Materiella anläggningstillgångar 12 896 12 896

Finansiella anläggningstillgångar 2 814 2 814

Kundfordringar och andra fordringar 515 735 515 735

Upplåning –189 693 –189 693

Uppskjutna skatteskulder, netto –56 857 –31 182

Övriga avsättningar –467 –467

Leverantörsskulder och andra skulder –465 014 –465 014

Verkligt värde på nettotillgångar 133 619 489 014

Goodwill 551 299

Sammanlagd köpeskilling 684 918

Kontant reglerad köpeskilling 360 556

Likvida medel i dotterföretag –43 204

Förändring av koncernens likvida 
medel vid förvärv 317 351
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NOT 25 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde –

Förvärv 444 095

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 444 095

Redovisat värde 444 095

Moderbolaget innehar andelar i följande koncernföretag. 

Redovisat 
värde

Företagets namn
Kapital- 
andel¹)

antal  
andelar 2019-12-31

Zengun Group AB (publ) 100% 500 444 095

Totalt 444 095

1)  Kapitalandel överensstämmer med röstandel. 

Koncernföretaget Zengun Group AB (publ) äger i sin tur 100% 
av nedanstående koncernföretag.

Företagets namn org.nr säte

Zengun Group Holding AB 559050-0699 Stockholm

Zengun Holding AB 559050-0707 Stockholm

Zengun AB 556779-9456 Stockholm

Roland Anderssons  
Bygg Aktiebolag 556284-9090 Hägersten

NOT 26 SKULDER HOS KONCERNFÖRETAG
 
Moderföretaget 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde –

Tillkommande skulder 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500

Redovisat värde 500

NOT 27  DISPOSITION AV VINST ELLER  
FÖRLUST

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, 439 402 901 kronor, balan-
seras i ny räkning.
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Hållbarhet – en självklar del av affärsmodellen

Zengunkoncernen bygger för framtiden och strävar efter att vara en drivande kraft i utvecklingen av bygg
branschen mot ett hållbart samhällsbyggande. Därför är hållbarhet en självklar del av affärsmodellen.  
Ar betet bedrivs systematiskt på alla nivåer i koncernen med ambitionen att bidra till hållbar samhällsutveckling. 

Zengunkoncernen bygger för framtiden 
med ambitionen att vara en drivande kraft 
i utvecklingen av byggbranschen mot ett 
hållbart samhällsbyggande. Utgångspunk
ten är att hållbart byggande är centralt för 
att kunna skapa bra förutsättningar och ta 
ansvar för kommande generationer. Därför 
är hållbarhet en naturlig del i det dagliga ar
betet på alla nivåer, såväl vid beslutsfattan
de i strategiska frågor som i projekten och 
alla delar av byggprocessen, från förstudie 
till driftsättning. 

AFFÄRSMODELL
Zengunkoncernen är en premiumbyggare 
främst inriktad på komplexa projekt i region 
Stockholm. Koncernen bedriver ingen egen 
fastighetsutveckling utan bygger enbart 
åt sina kunder som är välkända aktörer på 
fastighetsmarknaden.

Egna medarbetare leder projekten som 
utförs tillsammans med ett stort antal 
betrodda underentreprenörer. 

Hållbarhet är en självklar del av affärs
modellen, både för att motsvara kundernas 
önskemål och för att Zengunkoncernen ska 
kunna bibehålla sin konkurrenskraft och 
ta ansvar för hur verksamheten påverkar 
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv. 

Efterlevnaden av kriterier för aspekter
na miljö, sociala förhållanden, personal, 
mänskliga rättigheter och antikorruption 
säkerställs i medarbetarsamtal samt nedåt 
i leverantörskedjan genom kravställande på 
leverantörer och underleverantörer. 

KUNDERNAS HÅLLBARHETSPARTNER 
Zengunkoncernen utmanar och förverkligar 
sina kunders hållbarhetsambitioner genom 
att i ett tidigt skede vara med och forma 
projektens målbild inom olika områden, till 
exempel:
›    Cirkulära materialflöden (avfallshante

ring, återbruk, materialval)
›    Miljöcertifiering (typ och nivå)

›    Klimatavtryck (materialval, transporter, 
livscykelanalyser)

›    Sociala frågor (leverantörsbedömningar, 
lokala engagemang)

Medarbetarna bidrar proaktivt i projekten 
med sin hållbarhetskompetens samt enga
gerar underentreprenörer och samarbets
partners i arbetet. Risker och möjligheter 
identifieras gemensamt med övriga intres
senter inom ramen för projektets samtliga 
skeden. 

Zengunkoncernens hållbarhetsredovis-
ning ingår som en integrerad del i Års- 
och hållbarhetsredovisning 2019 och 
omfattar sidorna 25–44. Hållbarhetsre-
dovisningen omfattar även den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten i enlighet 
med ÅRL 6 kap 11§. Vid upprättandet 
av hållbarhetsrapporten har vägledning 
hämtats från den praxis och de riktlinjer 
som finns för att uppfylla lagkraven. 
Någon standard för hållbarhersrappor-
tering har inte tillämpats till fullo. 

Detta är den tredje hållbarhetsrap-
porten, inga väsentliga förändringar i 
tillämpnigen av principer för rapporte-
ring eller dess omfattning har gjorts. 
Hållbarhetsrapporten syftar till att 
ge en övergripande beskrivning av 
Zengunkoncernens verksamhet ur ett 
hållbarhetsperspektiv och upplysa om 
de hållbarhetsaspekter som behövs för 
att förstå dess utveckling, ställning, 
resultat samt konsekvenserna av verk-
samheten.

Styrelsen har vid undertecknandet av 
årsredovisningen för 2019 även godkänt 
hållbarhetsrapporten.

HÅLLbaRHet

25ZENGUN GROUP PARENT AB  |   ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



Zengunkoncernens intressenter är de 
aktörer som påverkas av och har möjlighet 
att påverka verksamheten. De viktigaste är 
kunder och beställare, medarbetare, leve-
rantörer, underentreprenörer och samar-
betspartners samt övriga delar i samhället 
där företaget är verksamt.  

Att förstå viktiga intressenters förvänt
ningar är avgörande för att kunna möta 
befintliga och framtida behov. Under 2017 
genomfördes en första väsentlighetsanalys 
där ett urval av de viktigaste intressenterna 
djupintervjuades om sin syn på vilka håll
barhetsaspekter som är viktigast. Under 
2018 genomfördes en fördjupad väsentlig
hetsanalys med kompletterande intres
sentdialoger för att ytterligare utveckla 

Fokusområden för hållbarhetsarbetet
bolagets hållbarhetsarbete. Inget behov av 
en ny väsentlighetsanalys har identifierats 
för 2019. 

Intressentdialogen pågår dock konti
nuerligt med ambitionen att den ska vara 
långsiktig och transparent. Utifrån dialogen 
kartläggs de mest väsentliga frågorna som 
underlag till fortsatt väsentlighetsanalys: 
›    Med kunderna sker dialogen löpande 

bland annat i form av projektmöten, 
dagliga kontakter, upphandling, projekt
uppföljning och kundenkäter. 

›    Med medarbetarna sker daglig kontakt i 
projekten, arbetsplatsmöten, chefsmö
ten och internutbildning, samt struktu
rerat i form av medarbetarsamtal och 
medarbetarundersökningar. 

›    Med leverantörer, underentreprenö-
rer och samarbetspartners sker daglig 

PRIORITERADE ASPEKTER 

Område aspekt Så här arbetar vi

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter och arbetsrätt Sid 27, 42 

Antikorruption Motverkande av korruption och mutor Sid 27, 42 

Sociala förhållanden Styrning av leverantörskedjan Sid 27, 28, 34, 35, 42 

Miljö Materialval
Utsläpp
Avfallshantering
Styrning av leverantörskedjan

Sid 30, 43 
Sid 30, 43
Sid 31, 43
Sid 28, 42

Medarbetare Arbetsmiljö, inklusive hälsa och säkerhet
Utveckling, friskvård
Likabehandling och mångfald

Sid 27, 34, 35, 42
Sid 38, 39, 40, 41, 42
Sid 27, 36, 42

kontakt i projekten samt vid projektav
stämning, upphandling, leverantörsut
värdering och andra möten. 

›    Med samhället i övrigt sker dialogen i hu
vudsak genom möten i olika organisatio
ner och sammanslutningar där Zengun
koncernen är medlem eller intressent.

Baserat på väsentlighetsanalysen har de 
prioriterade aspekter där verksamheten har 
störst påverkan och kan påverka mest iden
tifierats. Arbetet med prioritering och att 
formulera hållbarhetsmål fortsätter under 
kommande verksamhetsår.

HÅLLbaRHet
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Styrning och ansvarsfördelning inom håll-
barhetsområdet följer Zengunkoncernens 
principer för bolagsstyrning: Styrelsen har 
det övergripande ansvaret och beslutar om 
bolagets hållbarhetsstrategi och policyer. 
VD ansvarar för ramverket och utveckling-
en av hållbarhetsfrågor i koncernen. 

Väsentliga policyer, riktlinjer och manualer 
för hållbarhetsarbetet finns tillgängliga på 
företagets intranät och ledningssystem. 
Hållbarhetspolicyn reglerar arbetsme
toderna inom hållbarhet och omfattar 
samtliga medarbetare, kunder, leveran
törer, underentreprenörer och konsul
ter. Policyn kompletteras av företagets 
uppförandekod. Hållbarhetområdet berörs 
också av Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, 
Likabehandlingsplan, Policy mot kränkan
de särbehandling, Lönepolicy, Inköpsrutin 
samt Rutin för leverantörsbedömning.

UPPFÖRANDEKOD
Styrelsen har antagit en uppförandekod 
som sammanfattar hur koncernen arbetar 
för ett ansvarsfullt företagande. Den är 
baserad på FNinitiativet Global Compacts 
tio principer rörande mänskliga rättighe
ter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
Medarbetarna signerar att de tagit del av 
uppförandekoden i samband med anställ
ning och efterlevnaden följs upp i kontinu
erliga medarbetarsamtal. 

Uppförandekod för ansvarsfullt företagande
Under 2019 har uppförandekoden vidare
utvecklats genom att den delats upp i en 
uppförandekod för medarbetare och en 
för leverantörer och samarbetspartners. 
Den har därmed målgruppsanpassats 
och förtydligats för att bli mer relevant för 
respektive grupp och samtidigt konkreti
serats på vissa punkter. Exempelvis krävs 
av leverantörer och samarbetspartners att 
samtliga anställda hos leverantören ska ha 
ett anställningsavtal översatt till ett språk 
som de förstår inklusive minimikrav på vad 
avtalet ska innehålla. För korruption råder 
nolltolerans. Koden tydliggör också att 
om leverantören avviker från koden och 
rättelse inte sker inom överenskommen 
tidsperiod kan det affärsmässiga samarbe
tet komma att avslutas.

MÖJLIGHET ATT ANMÄLA ANONYMT 
Under 2019 har en visselblåsartjänst införts 
för att möjliggöra anonym rapportering av 
överträdelser av uppförandekoden och andra 
etiska övertramp. Funktionen är öppen 
för såväl medarbetare som leverantörer 
och kunder och kan nås via den externa 
webbplatsen. Medarbetarna har informe
rats genom utskick och möten. Uppföljning 
kommer att ske vid de årliga medarbe
tarsamtalen. Alla underentreprenörer 
förbinder sig att följa uppförandekoden och 
informeras i samband med det om vissel
blåsartjänsten. Sedan implementeringen i 
andra kvartalet har inga anmälningar gjorts.

Zengunkoncernens Uppförandekod 
Nedan utdrag är gemensamma delar som gäller för både medarbetare och leve
rantörer. Uppförandekoden finns att läsa i sin helhet på Zenguns webbplats.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljö
arbete och ska ses som en process av ständigt pågående förbättringar. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET
Alla ska ha samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling 
oberoende av kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, religion 
eller sexuell läggning. Zengun ställer sig bakom internationellt hävdade mänsk
liga rättigheter och tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och andra 
skadliga eller kränkande arbetsförhållanden. Lika lön för arbete av lika värde ska 
gälla för alla. 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Gällande lagar, föreskrifter och förordningar ska följas utan undantag. 

GOD AFFÄRSETIK
Zengun arbetar för en god affärsetik utan mutor, korruption, utpressning eller 
bedrägeri. Fri konkurrens främjas. 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Samtliga anställda ska ha ett anställningsavtal på ett språk som de förstår. Av
talet ska innefatta lagstadgad ledighet inklusive sjuk och föräldraledighet samt 
kollektivavtal. Rättigheten att organisera sig i fackföreningar ska respekteras 
liksom alla medarbetares möjlighet att förena yrkesroll med familjeliv och fritid. 

HÅLLBART KLIMAT
Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara en aktör i framkant, det är 
därför en förutsättning att våra leverantörer arbetar mot samma vision. Cirkulära 
materialflöden, förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning premie
ras. Försiktighetsprincipen tillämpas i arbetet.

HÅLLbaRHet – MäNSkLiga RättigHeteR / aNtikORRUptiON
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Ansvar i leverantörskedjan
en väl fungerande inköpsprocess är en 
förutsättning för en leverantörskedja med 
hållbarhet i alla led, från materialval till 
socialt ansvarsfullt producerade produkter 
och tjänster. bland annat kontrolleras leve-
rantörernas ekonomi, miljö- och säkerhets-
arbete samt att de har kollektivavtal. 

Varje projekt har sina egna förutsättningar 
och gemensamt idag är att hållbarhet är 
centralt i alla projekt och alla delar i bygg
processen. 

Budgeten för ett byggprojekt består 
till största delen av inköpta tjänster och 
material. Betydelsen av korrekta inköp 
och styrningen av inköpsprocessen kan 
knappast överdrivas och har stor effekt på 
möjligheten att påverka de prioriterade 
hållbarhetsaspekterna. En förutsättning för 
framgångsrika projekt är god planering, val 
av inköpsstrategi och kravställande redan 
vid upphandling, liksom löpande avstäm
ning under produktionstiden. Under ett 
samverkansprojekt är det en självklarhet 

att beställare och konsulter har insyn i 
inköpsarbetet och inbjuds att delta.

LEVERANTÖRSBAS
Zengunkoncernen har långsiktiga och väl 
upparbetade samarbeten med ett antal 
betrodda underentreprenörer och leve
rantörer av byggmaterial, vilket möjliggör 
konkurrensutsatta inköp med bibehållen 
kvalitet i leverantörskedjan. Underentre
prenörerna är huvudsakligen nordiska, 
men även utomnordiska aktörer återfinns i 
leverantörsbasen. 

KONTROLLERADE INKÖP
Genom inköpsprocessens inarbetade 
rutiner för leverantörsbedömning och upp
följning säkerställs att hållbarhetsarbetet 
tillämpas genom hela leverantörskedjan. 
För att kunna kontrollera att material och 
tjänster köps in från seriösa leverantörer 
tillåts endast underentreprenörer i två led. 

De företag som vill leverera varor eller 
tjänster kontrolleras utifrån en mängd krite

rier för miljö, sociala förhållanden, perso
nal, mänskliga rättigheter och antikorrup
tion. Bland annat kontrolleras att företagen 
uppfyller kraven på stabil ekonomi, betalda 
skatter och arbetsgivaravgifter, väl fung
erande miljö och säkerhetsarbete, samt 
kollektivavtal. Alla leverantörer förbinder 
sig att följa uppförandekoden, som även 
behandlar bland annat arbetsmiljö, mänsk
liga rättigheter, affärsetik samt stipulerar 
nolltolerans för korruption. Under 2019 rap
porterades noll incidenter inom området 
korruption. 

SOCIALT ANSVAR  
I LEVERANTÖRSKEDJAN 
Utvecklingen i byggbranschen går mot höj
da krav på vilka byggmaterial och byggpro
dukter som används, exempelvis avseende 
kemikalieinnehåll och livscykelaspekter. 
Detta beror både på skärpta regelverk och 
ökade förväntningar och krav på att företag 
ska agera hållbart. 

inköpsprocessen

När det gäller sociala aspekter, mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor i leverantörs
ledet finns mycket kvar att göra. Leveran
törskedjan i byggbranschen är i många fall 
komplex och svår att angripa, därför pågår 
ett kontinuerligt arbete både i branschen 
och branschöverskridande för att förbättra 
arbetssätt och rutiner för riskanalys, kun
skapsöverföring och ökad kontroll.  

Zengunkoncernen har under året deltagit 
i ett pilotprojekt initierat av Byggvaru
bedömningen med syfte att lyfta socialt 
ansvarstagande i leverantörskedjan. Denna 
del av initiativet har belyst områdena ar
betsmiljö, korruption och mänskliga rättig
heter. Arbetet har resulterat i en påbörjad 
kartläggning av risker och uppföljnings
behov samt utformning av kravställningar 
gentemot leverantörer. Arbetet är långsik
tigt och ska skapa stöd och verktyg som 
bidrar till att säkerställa att produkter och 
material som används i bygg och anlägg
ningsprojekt produceras ansvarsfullt. Pro
jektet syftar till att utveckla och förbättra 
det existerande bedömningssystemet för 
sociala kriterier i Byggvarubedömningens 
materialportal. 

UTBLICK 2020
Under året fortsätter arbetet med att 
utveckla rutinen för uppföljning av 
leverantörskedjan med nyckeltal avse-
ende social hållbarhet. 

HÅLLbaRHet – SOciaLa föRHÅLLaNDeN
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Proaktivt arbetssätt ger mervärden
tack vare hög kompetens och erfarenhet 
inom miljöområdet kan Zengunkoncer-
nens medarbetare bidra till och påverka 
projektens målbild inom miljöområdet och 
vara en verklig hållbarhetspartner till sina 
kunder.  

Med rollen som byggentreprenör följer 
ansvar att leverera hållbara fastigheter och 
vara ett stöd för kunden under hela projekt
uppdraget från idé till förvaltning. Tack vare 

den stora andelen samverkansprojekt kom
mer Zengunkoncernen tidigt in i projekten 
som rådgivare med strategiskt inflytande 
och kan vara delaktig i hela processen. Det 
innebär möjlighet att påverka vilka produk
ter, material och projektspecifika krav som 
föreskrivs med hänsyn till kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö. Det proaktiva arbetssättet 
skapar mervärde och affärs och konkur
rensmässiga fördelar samt långsiktiga 
besparingar både för kunderna och för 

verksamheten. Kompetensutveckling inom 
hållbarhetsområdet sker löpande för att 
säkra och förbättra arbetssätt samt upp
muntra till kreativa lösningar som bidrar till 
minskad miljöbelastning.

HUVUDDELEN MILJÖCERTIFIERAS
Kunderna har i regel höga ambitioner för 
hållbarhet och det är vanligt att projekten 
miljöcertifieras. Av Zengunkoncernens 
samtliga pågående projekt under 2019 
har eller kommer 83 procent att miljöcer
tifieras, beräknat på nettoomsättning. För 
Entreprenadverksamheten är motsvarande 
siffra hela 87 procent. Koncernens med
arbetare täcker genom sin kompetens in 
samtliga marknadsledande certifierings
standarder för hållbarhet och stöder kun
derna i arbetet att nå dem; BREEAM, LEED, 
Green Building, Miljöbyggnad, Svanen och 
WELL.

En miljöcertifiering fungerar som ett 
styrmedel i miljöarbetet och täcker in hela 
projektet; från livscykelanalys av klimatskal 
och produkter till energieffektiva installa
tionslösningar och inomhusmiljö för framti
da brukare. 
 
INITIATIV FÖR MINSKAT  
KOLDIOXIDAVTRYCK
Zengunkoncernens direkta koldioxidavtryck 
kommer framför allt från transporter och 

83%
av pågående projekt  

miljöcertifieras

externa nätverk

Byggoch fastighetssektorn hör till de 
branscher som har störst påverkan 
på miljö och klimat sett till faktorer 
som energiförbrukning, utsläpp och 
avfallsmängd. Branschgemensamma 
insatser görs på området för att mins
ka miljö och klimatpåverkan och för 
att nå såväl lokala som globala hållbar
hetsmål. Zengunkoncernen ingår i en 
mängd nätverk för att lära från, bidra 
till och påverka utvecklingen inom 
byggbranschen och samhället i stort.

Koncernen är medlem i följande 
organisationer och nätverk: 

användning av arbetsmaskiner. Genom att 
successivt byta till energieffektivare alter
nativ och använda förnyelsebara resurser 
minskar denna miljöbelastning efter hand. 
Koncernen har som mål att senast vid 
utgången av 2021 enbart ha miljöfordon 
i bilparken. Med det avses fordon som 
helt eller delvis drivs med elektricitet, gas, 
etanol eller annat fossilfritt drivmedel. 
Åtagandet omfattar såväl tjänste och 
förmånsbilar som arbetsfordon. 

Utöver dessa åtgärder för att minska 
egna utsläpp av växthusgaser uppmunt
ras alla anställda att använda alternativa 
färdmedel genom att erbjudas SLkort och 
förmånscyklar.

Parallellt pågår ett arbete med att ta 
fram en rutin för hur koldioxidutsläpp ska 
mätas och kommuniceras under samtliga 
pågående projekt.  

HÅLLbaRHet – MiLjö
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Min uppgift är att samordna, stötta 
och följa upp miljöarbetet i projekt. 
Miljögranskning av byggmaterial och 
avfallshantering är exempel på viktiga 
frågor, men oftast är arbetet betydligt 
bredare än så. Miljökraven berör alla 
områden och följer med i projektens 
alla skeden.

Man kan säga att alla vi som jobbar i 
projekten är experter inom våra egna 
områden. Jag jobbar brett och får sätta 
mig in i många olika områden eftersom 
jag är den som förmedlar miljökraven 
till berörda projektmedlemmar. Där
efter har vi en gemensam dialog om 
vilka möjligheter som finns att göra 
goda val, och hur vi ska arbeta för att 
uppfylla projektmålen. 

När projektet är tänkt att miljöcertifie
ras har kunden ofta tidigt en grund
tanke om både certifieringstyp och 
nivå. Vi kan då med vår erfarenhet se 
potential, ge råd och stötta i beslu
ten om miljö och hållbarhetsmål. Ju 
tidigare vi kommer in, desto mer kan vi 
involvera alla parter och sätta ramar för 
att på ett effektivt sätt nå den önskade 
nivån. Det skapar större utrymme för 
innovativa lösningar och mervärde för 
både kunden och miljön.

Mina arbetsdagar är väldigt varierande. De 
kan innehålla allt ifrån uppföljning av, eller 
utbildning om, produktionsrelaterade krav 
på exempelvis avfallshantering, material 
eller energianvändning, till avstämning 
med projektörer eller leverantörer inför 
inköp. Andra dagar sammanställer jag un
derlag som styrker att vi uppnår ett visst 
certifieringskrav.

Det är både roligt och utvecklande att få 
vara med i så många olika delar av projek
ten och tillsammans med mina kollegor 
anta de hållbarhetsutmaningar branschen 
står inför.

Maria Bergner 
MiLjöSaMORDNaRe

INTERVJU

AVFALL OCH ÅTERBRUK
Byggsektorn genererar nationellt om
kring 10 miljoner ton avfall årligen, vilket 
motsvarar en tredjedel av Sveriges totala 
avfallsmängd. Branschen behöver göra 
insatser för att minska resursförbrukningen 
och hitta lösningar som möjliggör cirkulära 
materialflöden för såväl nybyggnation som 
ROTprojekt. 

Zengunkoncernen arbetar ständigt för 
att optimera sortering och återvinning av 
bygg och rivningsavfall. En förutsättning 
för att ytterligare minimera miljöbelast
ningen är dock att framtidens byggnader 
utformas på ett flexibelt sätt där material 
kan tjäna sin fulla livslängd. Ett sätt att 
främja cirkularitet är genom återbruk, 
vilket är ett område där det bedrivs många 
branschgemensamma satsningar. En stor 
utmaning för att öka återbruket inom 
byggsektorn är att rivningsprocessen 
hittills framför allt anpassats för återvinning 
snarare än återanvändning. Det ställer krav 
på att byggentreprenörerna redan i bygg
processen förbereder genom att möjliggö
ra återbruk genom flexibla lösningar och 
materialval.

UTBLICK 2020
kartläggningen för att minska det 
egna koldioxidavtrycket fortsätter. Ny 
internutbildning för breddad hållbar-
hetskompetens i projekten startas.
.  

Zengunkoncernens verksamheter har  
stort fokus på resurseffektivitet och 
minimering av avfall och kan bidra med 
rådgivning och kunskap i planeringsfasen 
så att byggnaderna utformas så att de kan 
plockas isär och materialet återanvändas. I 
projekten upprättas anpassade avfallspla
ner för att prognostisera avfallsmängder 
och optimera det förebyggande arbetet. 
Arbetet följer branschgemensamma rikt
linjer för byggande och rivning samt EU:s 
avfallsdirektiv. Syftet är att främja effektivt 
resursnyttjande och minska graden av de
poni så långt möjligt, vilket inverkar positivt 
på både miljö och ekonomiskt utfall.

Under året har ingen allvarlig miljöolycka 
rapporterats, dock har två mindre miljöinci
denter utan rapporteringsplikt inträffat.
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Zengunkoncernen vårdar en stark före-
tagskultur med människorna i centrum 
där varje medarbetares engagemang och 
personliga åtagande tas tillvara. Hälsa 
och säkerhet har högsta prioritet på varje 
arbetsplats.

Den decentraliserade organisationen, där 
de flesta besluten fattas i projekten nära 
kunden, innebär att stort ansvar ligger hos 
medarbetarna. Varje medarbetares enga
gemang och kunskap bidrar till framgångs
rika projekt. Förmågan att skapa team av 

duktiga individer som kompletterar och as
sisterar varandra i utmanande byggprojekt 
är en av koncernens styrkor. Därför läggs 
stort fokus på att samtliga medarbetare 
ska utvecklas, utmanas och må bra. 

Arbetsmiljön ska vara trygg och säker 
och Zengunkoncernen arbetar systema
tiskt med karriär och kompetensfrågor. 

ALLTID SÄKERHETEN FÖRST 
Hälsa och säkerhet står alltid först på 
dagordningen i alla möten, från bygg
mötet till styrelsemötet. En nollvision för 
arbetsplatsolyckor gäller och arbetet med 
säkerhetsfrågor är strukturerat och bedrivs 
systematiskt ur tre perspektiv: 

›    Förebyggande
›    Formellt utifrån regelverk
›    Med utgångpunkt i informella strukturer 

på varje arbetsplats

På en byggarbetsplats finns många risker 
som måste identifieras och hanteras. 
 Cheferna har ett uttalat säkerhetsansvar 
och befogenheter att säkerställa att varje 
projektorganisation har tillräckliga resur
ser och kompetens för en god och säker 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är helt 
integrerat i den dagliga verksamheten och 
ledare och medarbetare vidareutbildas 
kontinuerligt i hälsa och säkerhet. 

GEMENSAM SÄKERHETSKULTUR
Säkerhetsmedvetandet är väl inarbetat i 
den interna kulturen och är ett gemensamt 
ansvar. För att det ska fungera krävs att 
all personal på varje arbetsplats tar sitt 
eget arbetsmiljöansvar på allvar. Genom 
att skydda sig själv och undvika genvägar 
skyddas också kollegorna. Zengunkon
cernen är medlem i branschinitiativet 

OLYCKOR, TYP AV OLYCKOR/SKADOR

Skärsår, ytliga skador (13 st)
Lättare fall- och snubbelskador (7 st)
Klämskada (2 st)
Lättare ögonskada (2 st)
Elstöt (2 st)
Personskada orsakat av fordon (1 st)

Stark företagskultur ger samsyn

Håll  Nollan – Samverkan för noll olyckor i 
byggbranschen, där alla medlemmar för
binder sig att samverka och hjälpa varandra 
genom att dela med sig av sin kunskap.

DAGLIGA SÄKERHETSRUTINER
I varje projekt upprättas en arbetsmiljöplan 
som följs upp regelbundet. Skyddsronder 
genomförs veckovis tillsammans med 
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UTBLICK 2020
Under året kommer rutinerna för 
observations- och tillbudsrapportering 
att utvecklas ytterligare.  

Våra värdeord

Det japanska begreppet Zengun betyder fritt översatt ”hela teamet”. 
Zengunkoncernen vårdar en stark företagskultur med människorna i 
cent rum där varje medarbetares engagemang och personliga åtagande 
tas tillvara. ”Att vara Zengun” mynnar ut i en attityd och en gemensam 
 företagskultur som grundar sig i värdeorden Kunskap, Gemenskap och 
Affärsmannaskap.

KUNSKAP
Vi har kunskapen. Vi har kompetensen. Vi sätter en ära i kunskap om 
samhällsutvecklingen, vår bransch i stort och de projekt vi verkar i. Vi har 
kunskap att möta de utmaningar vi tar och de förtroenden vi ges. Vi bygger 
för framtiden med kunskap om cirkulära produktionsflöden och kvalitativa 
byggmaterial. 

GEMENSKAP
Vi bygger en god gemenskap i en sund och säker arbetsmiljö med nollvison 
vad gäller olyckor. 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 hjälpa 
kollegor, samarbetspartners och uppdragsgivare att lyckas. 

AFFÄRSMANNASKAP
Vi är affärsmässiga. Projektets bästa – att kunden uppnår sina mål är den 
bästa förutsättningen för att vi kan nå våra affärsmässiga mål. Vårt affärs
mannaskap är långsiktigt. Kortsiktig vinst på bekostnad av relationer är en 
förlust och alltid ett misslyckande. Projekten vi verkar i just nu ska alltid vara 
våra bästa referensprojekt och vägen till fortsatt förtroende. 

underentreprenörer och skyddsombud. 
Rapportering av observationer, tillbud och 
olyckor samt åtgärder och analys av risker 
och hinder i produktionen sker med stöd av 
ett digitalt verktyg som används i hela kon
cernen. Därmed underlättas uppföljning, 
arbetet med ständiga förbättringar samt 
kunskapsöverföring mellan projekten. Verk
tyget används även av underentreprenörer
na i projektportalen, ett medvetet val som 
ökar användningen och visar att frågan tas 
på allvar. Under året har verktyget även 
implementerats i RA Byggs verksamhet.

I koncernens säkerhetskultur ingår att 
”aldrig gå förbi”. Till exempel om någon 
på byggarbetsplatsen har felaktig skydds
utrustning eller om det är oordning som 
medför risk för fara, löser man problemen 
direkt då de uppstår eller upptäcks, oavsett 
vem som bär ansvaret.

Under året har noll allvarliga olyckor 
inträffat. 

SÄKERHETSGODKÄNDA  
ENTREPRENÖRER
Ansvaret för säkerheten gäller för både 
egna medarbetare och underentreprenö
rer. Endast godkända entreprenörer med 
ett uttalat och väl implementerat säker
hets och kvalitetsarbete kontrakteras, 
vilket säkerställs redan vid upphandlingen. 
För att samtliga på arbetsplatsen ska kunna 
ta del av och förstå säkerhetsrutinerna 

ställs också krav på att varje arbetsgrupp 
måste ha arbetsledare som kan svenska 
eller engelska. 

Zengun är certifierat enligt ISO 45001, 
och RA Bygg enligt BF9K, vilket säkerställer 
att arbetsmiljöarbetet bedrivs kontinu
erligt och systematiskt. Under 2019 har 
en mindre olycka kopplad till tredje man 
rapporterats i anslutning till en av Zengun
koncernens arbetsplatser.

ARBETSMILJÖÅTGÄRDER 
Exponering av damm är en viktig arbetsmil
jöfråga i byggbranschen då den långsiktiga 
hälsorisken är större än man tidigare haft 
kunskap om. Under året förbättrades både 
arbetssätt och rutiner ytterligare för att 
minska exponeringen av kvartsdamm och 
tillhörande risker både för utföraren och 
kringvarande personal.  

Arbetsmiljön på platskontoren har under 
året setts över av en ergonom sedan med
arbetarundersökningen visat en ökning i 
upplevd stelhet och smärta. Hjälpmedel 
och ny utrustning har därför installerats 
och en ergonomisk checklista för platskon
toren upprättats.
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Likabehandling och mångfald är vitala 
beståndsdelar för att kunna skapa en att-
raktiv och utvecklande arbetsplats för alla 
medarbetare och inhyrda. att motverka 
och uppmärksamma att kränkande situ-
ationer uppstår ses som ett gemensamt 
ansvar för alla medarbetare.

Zengunkoncernen arbetar systematiskt 
med förebyggande och uppföljande åtgär
der mot alla typer av diskriminering och 
kränkande särbehandling. Alla ska ha sam
ma möjlighet till anställning, utbildning, 
befordran och utveckling inom företaget 
oberoende av kön, könsidentitet, etniskt 
ursprung, ålder, funktionsnedsättning, reli
gion eller sexuell läggning. Utbildning och 
kompetensutveckling organiseras på sätt 
som främjar mångfald och alla medarbe
tare erbjuds förutsättningar att förena sin 
yrkesroll med familjeliv och fritid. 

MEDARBETARDIALOG FÖREBYGGER
Nolltolerans mot all form av kränkande 
beteende råder. Det innebär att alla med
arbetare har en skyldighet att motverka 
och uppmärksamma kränkande situationer 
samt underrätta arbetsgivaren eller skydds
ombud.

Varaktig förändring i hur man agerar mot 
varandra uppnås framför allt i det dagliga 

arbetet och i de personliga samtalen på 
varje arbetsplats. Därför drivs frågan om 
likabehandling proaktivt och är ständigt på 
agendan genom den dagliga dialog som är 
grunden för det långsiktiga förbättringsar
betet.

Under 2019 har extra fokus lagts på 
frågan. Personliga samtal om hur man tar 
tillvara värdet av mångfald och gemensamt 
åstadkommer en inkluderande arbetsmiljö 
utan kränkande beteenden har genomförts 
i mindre grupper. Rundabordssamtalen be
räknas vara slutförda i första kvartalet 2020. 

För att ytterligare stärka arbetet fort
bildas chefer och ledare om kränkande 
särbehandling. Syftet är bland annat att 

Män, 77%
Kvinnor, 23%

Män, 74%
Kvinnor, 26%

ANDEL ANSTÄLLDA TOTALT ANDEL AV NYANSTÄLLDA TOTALT

öka förståelsen om i vilka sammanhang det 
kan uppstå och hur handlingsplanen ska 
tillämpas. Det är även chefernas ansvar att 
inom ramen för det systematiska arbets
miljöarbetet utreda risker för kränkande 
särbehandling och trakasserier, samt vidta 
åtgärder för att minimera dem. 

Under året har inga fall av diskriminering 
eller kränkande särbehandling kommit till 
företagets kännedom.

FLER KVINNOR BEHÖVS
Byggsektorn är känd för att vara mansdo
minerad och särskilt bland yrkesarbetare 
råder det brist på kvinnor att anställa. 
Zengunkoncernen verkar för ökad jäm

UTBLICK 2020
Under året fortsätter medarbetardialo-
gen om mångfald och inkludering.  

26%
av nyanställda på tjänste- 
mannasidan var kvinnor

Likabehandling och mångfald
ställdhet genom särskilda ansträngningar 
för att rekrytera underrepresenterat kön 
till arbetsgrupper och befattningar. Under 
2019 var 26 procent av de nyanställda på 
tjänstemannasidan kvinnor. På lång sikt 
sker en förbättring, men för 2019 minskade 
andelen kvinnor på tjänstemannasidan från 
41 till 34 procent. 
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Zengunkoncernen har ambitionen att vara 
förstahandsvalet för nuvarande och fram-
tida medarbetare och lägger stort fokus 
på kompetensutveckling och rekrytering. 
Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt 
säkerställs varje medarbetares utveckling 
och väl fungerande team. 

Unizen samlar aktiviteterna för kompetens
utveckling och är centralt för utvecklingen 
av koncernen. Här utmanas medarbetarna 

med synsättet att ingen någonsin är fär
diglärd. Arbetssättet är systematiskt med 
kontinuerlig och strukturerad uppföljning 
av samtliga medarbetares personliga ut
veckling enligt etablerade rollbeskrivningar 
som säkerställer att individens intressen 
och företagets behov möts. Ett brett och 
möjlighetsbaserat angreppssätt tillämpas 
och den individuella planen kan sträcka 
sig över flera år och rymma allt från kurser 
för att klara branschens kravställning till 
högskoleprogram.

Koncernen har medarbetare i hela bygg
kedjan, från tidiga skeden och projekte
ring, via installationsteknik och ledning till 
yrkesarbetare som är den yttersta spetsen i 
produktionen. Därför erbjuds ett stort antal 
yrkesroller och alternativa karriärvägar både 
för specialister och chefer. 

Kreativitet och nyfikenhet uppmuntras 
aktivt. I projekten främjas utveckling av ar
betssätt och innovativa idéer framgångsrikt 
genom tillämpning av 80/20principen, det 

vill säga 80 procent beprövade och bevisat 
effektiva lösningar och 20 procent nytän
kande och innovation. Detta gäller inom 
allt från arbetssätt och metod till material 
och tekniska lösningar. 

FRAMGÅNGSRIKT TRAINEEPROGRAM
Zengunkoncernens populära traineepro
gram genomfördes under 2019 för sjätte 
gången. Programmet lockar främst blivan
de civilingenjörer som rekryteras tidigt i ut

Unizen ger bred kompetensutveckling
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Sedan 2018 stöder Zengun initiativen tekniksprånget och jobbsprånget, som båda drivs av 
kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. tekniksprånget är ett praktikprogram som ska locka 
fler ungdomar till högre tekniska utbildningar för att bidra till att säkra framtida kompetensför-
sörjning inom teknik- och samhällsbyggnadssektorn. jobbsprånget ska skapa en snabbare väg 
in på arbetsmarknaden för nyanlända med ingenjörsutbildning från andra länder än Sverige.  

Sociala engagemang

INTERN VIDAREUTBILDNING FÖR 
PROJEKTINGENJÖRER
Jag började på Zengun som trainee 
efter mitt andra år på KTH. Under tre 
år fick jag delta i tre olika projekt och 
projektorganisationer viket lärde mig 
olika arbetssätt och gav mig många 
kontakter inom bolaget. Nu är jag fast 
anställd som projektingenjör sedan ett 
och halvt år tillbaka.

Projektingenjör är en bred roll och 
en vanlig första tjänst efter avslutade 
studier. Vi är ofta med mer eller mindre 
under hela projektet, från anbudsarbe
tet till överlämningsdokumentationen. 
Vi kan ses som projektchefens högra 
hand och stödfunktion till många andra 
roller. Det är ett utmanande jobb som 
kräver bredd och övergripande kun
skap om alla moment som ett projekt 
går igenom.
 
För att stärka våra projektingenjörers 
kompetens och bredd har vi infört en 

återkommande utbildning. Deltagarna 
träffas ett antal gånger per år för att lära 
sig mer om de fyra centrala perspek
tiven för en projektingenjör: ekonomi, 
planering, inköp och hållbarhet. Vi har 
också infört ett forum där vi projektin
genjörer ses på plats i projekten och 
utbyter erfarenheter. Det ger oss möjlig
het att nätverka, lyfta goda exempel och 
hjälpa varandra med problemlösning. 
Responsen har varit mycket positiv.

Ruben Strömholm 
pROjektiNgeNjöR 

INTERVJU

bildningen. Här får de testa olika roller och 
arbetsuppgifter och kan därmed dra nytta 
av praktiska erfarenheter av byggbranschen 
redan under studietiden. Traineeprogram
met är en viktig rekryteringsbas och ger 
tillgång till unga och motiverade medar
betare med kunskap om det senaste från 
forskning och framtidens byggtekniska 
lösningar. 

Zengunkoncernen deltar även vid 
arbetsmarknadsdagar på universitetsnivå 
och kommunicerar i sociala medier för att 
synas och locka såväl nya talanger som 
mer seniora medarbetare till företaget.

UTBILDNING FÖR PROJEKTINGENJÖRER
Den komplexa rollen som projektingenjör 
kräver insyn och kompetens inom många 
projektområden. Därför har under året  ett 

UTBLICK 2020
Under 2020 görs en särskild satsning 
på internutbildningar.

program tagits fram med vidareutbildning, 
erfarenhetsutbyte och mentorskap i syfte 
att bredda projektingenjörernas  kunskaps
bas. Deltagarna driver programmet och 
bestämmer själva temat för de åter
kommande nätverksträffarna. Framöver 
planeras liknande program för andra roller, 
exempelvis arbetsledare. Detta arbetssätt 
som bygger på delaktighet är typiskt för 
Zengunkulturen och en framgångsfaktor i 
projekten, där vars och ens drivkrafter tas 
tillvara. 
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Zengun life är koncernens hälso- och 
friskvårdssatsning för att nå visionen att 
bli ”Sveriges aktivaste och mest välmåen-
de företag”. Satsningen består av ett antal 
grundkomponenter, för att möta medarbe-
tarna på den nivå de är idag. 

Hälso och friskvårdssatsning Zengun life 
drivs av medarbetarna själva och bidrar till 
gemenskap, företagskultur och ökad triv
sel. Medarbetare som har en aktiv livsstil 
mår i allmänhet bättre och är friskare. Det 
skapar samtidigt en positiv spiral för ar
betsmiljö, effektivitet och koncentrations
förmåga. I värsta fall kan trötthet riskera 
att äventyra säkerheten om den leder till 
genvägar för att orken tryter.

Aktiviteterna inom Zengun life består till 
största delen av idrott och olika sportakti
viteter med tyngdpunkt på vardagsmotion 
och gemenskap. För att skapa möjligheter 
för var och en att hitta något som passar 
erbjuds aktiviteter med stor bredd som ska 
utmana och inspirera medarbetarna. Det 
kan vara allt från löpning till kajakpaddling 
och till och med matlagning. Även person
lig coachning på tävlingsnivå erbjuds för 
den intresserade.

KRAVLÖST OCH INBJUDANDE
Syftet med Zengun life är välmående och 
balans för själen och kroppen och att skapa 
möten och gemenskap utanför ordinarie 
arbetsroller. Aktiviteterna genomsyras av 

nyfikenhet och kravlöshet, alla medarbe
tare är inbjudna och fria att välja om de vill 
delta i ett umgänge utanför arbetsplatsen.

För att den aktiva livsstilen ska bli bestå
ende är det centralt att det inte bara blir yt
terligare något jobbrelaterat. Därför är även 
vänner och familj välkomna på aktiviteter 
och föreläsningar.

MOTIONSLOPP FÖR ALLA
I maj genomfördes för andra gången 
ZenRun, ett motionslopp som passar alla, 
med distanser mellan 2,5 och 10 kilometer. 
Loppet kommer att bli en årlig tradition 
och vid detta andra tillfälle var över 200 
löpare på plats; förutom medarbetare även 
inbjudna familjemedlemmar, leverantö
rer, entreprenörer, styrelse, kunder och 
branschkollegor, samt ett antal hejaklackar. 
I mars genomfördes även Stafettvasan där 
hela fyra lag från Zengunkoncernen deltog.

Eftersom många av byggarbetsplat
serna finns i Stockholms innerstad är det 
ofta praktiskt att cykla till och från pro
jekten. Därför tillhandahålls tjänstecyklar. 
Dessutom erbjuds förmånscyklar som 
både uppmuntrar till vardagsmotion och 
träningscykling.

ZENGUN LIFE INDEX
Varje år genomförs en hälsoundersökning 
som mäter medarbetarnas hälsa, välmå
ende och trivsel. Resultatet sammanställs 
i Zengun life Index som utgör en indikator 

UTBLICK 2020
Särskild vikt kommer att läggas vid att 
involvera medarbetare som inte redan 
motionerar eller utövar någon idrott. 
gemensamma kulturella initiativ som 
kompletterar idrott och träning  
kommer att vidareutvecklas.  

Sveriges mest välmående företag
för hur medarbetarna mår. Medarbetarna 
i RA Bygg genomförde en separat hälso
undersökning som inte ingår i Zengun life 
Index för 2019. 
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66%
Motionerar minst  

1 gång i veckan

89%
Känner alltid eller ofta att  

de gör nytta och kan utföra  
sitt arbete

Hälsotal Välmående trivsel
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Zengun life index* bekräftar att medarbetarna trivs och mår bra.

* Avser Zengun AB
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OMRÅDE ASPEKT STYRNING/POLICYER AKTIVITETER UPPFÖLJNING FN:S HÅLLBARHETSMÅL

MeDaRbetaRe Arbetsmiljö, hälsa  
och säkerhet

Arbetsmiljöpolicy 

Uppförandekod

Hållbarhetspolicy

Drogpolicy 

Kollektivavtal

Skyddsronder • Erforderliga utbildningar 
för medarbetare • Zengun life • Interna 
och externa revisioner • Kravställande 
på underentreprenör • Kontinuerlig risk
inventering

Olycks och tillbudsuppföljning samt  
månatlig statistik från rapporteringsplatt
form 

Årlig hälsoundersökning för alla medarbe
tare som mäter hälsa och välmående 

MeDaRbetaRe Likabehandling  
och mångfald

Uppförandekod

Hållbarhetspolicy

Likabehandlingsplan

Lönepolicy

Policy mot kränkande särbe
handling

Ledning och medarbetare utbildas • Stöd 
av extern HRresurs • Interna revisioner

Formella och informella medarbetar
samtal på regelbunden basis, delvis 
återkoppling genom den årliga hälsoun
dersökningen

Visselblåsarfunktion

MeDaRbetaRe Utveckling och  
friskvård

Arbetsmiljöpolicy

Hållbarhetspolicy 

UNIZEN • Zengun life • Interna kompe
tensutbildningar

Kompetenskartläggning

Årliga utvecklingssamtal 

Årlig hälsoundersökning för alla medarbe
tare som mäter hälsa och välmående

MäNSkLiga  
RättigHeteR OcH 
aNtikORRUptiON

Mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt samt mot-
verkande av korruption 
och mutor

Uppförandekod

Interna upphandlingsrutiner

Administrativa föreskrifter • Inköpsmal
lar • Ledningen får utbildning • Interna 
 revisioner • Kravställande på underleve
rantörer • Leverantörsbedömningar

Marknadsmöten

Bekräftelse av avtal

Utbildningsuppföljning

Stickprov leverantörer

Visselblåsarfunktion

Zengunkoncernen bidrar aktivt till förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling med ambitionen att 
vara en ledare inom hållbart byggande som tar ansvar för samhällsutveckling och sociala aspekter. Ur ett affärs-
perspektiv kan erbjudande och lösningar hjälpa kunder och användare att minska sin klimatpåverkan. bedöm-
ningen är att koncernen har störst möjlighet att bidra till följande mål: 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 16. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Hållbarhetstyrning

HÅLLbaRHet – HÅLLbaRHetSStyRNiNg

42 ZENGUN GROUP PARENT AB  |   ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



OMRÅDE ASPEKT STYRNING/POLICYER AKTIVITETER UPPFÖLJNING FN:S HÅLLBARHETSMÅL

MiLjö Materialval Hållbarhetspolicy

Interna upphandlingsrutiner

Projektspecifika kundoch  
certifieringskrav

Samtliga inbyggda byggvaror och 
kemikalier kontrolleras mot gällande 
miljö och prestandakrav • Kontinuerliga 
avstämningar rörande materialkrav inom 
projektorganisationen • Skydds och 
miljöronder • Arbetsberedningar • Krav
ställande på underleverantörer • Nätverks
engagemang

Utdrag från kontroll och dokumen
tationsplattform för byggvaror och 
kemikalier

Stickprov i projekten

Avvikelseuppföljning

MiLjö Avfallshantering Hållbarhetspolicy 

Byggföretagens riktlinjer för 
Resurs- och avfallshantering 
vid byggande och rivning

Internutbildning för yrkesarbetare   
• Genomgång med underentrepre nörer  
• Samarbete med avfallsentre prenörer  
• Skydds och miljöronder  
• Nätverksengagemang

Avfallsstatistik från avfallsentreprenörer 

Statistik från rondprotokoll

Stickprov i projekten

MiLjö Utsläpp Hållbarhetspolicy

Bilpolicy

Interna upphandlingsrutiner

Logistikplanering • Grönt bränsle till 
 maskiner i största möjliga utsträckning  
• De anställda erbjuds SLkort och tjänste
cyklar och uppmuntras att åka kommunalt 
både i och utanför tjänsten • Utfasning av 
egna fordon som drivs med fossilt bränsle 
• Nätverksengagemang

Följs främst upp på projektnivå

fiNaNSieLLt Ekonomiskt resultat Finanspolicy

Interna finansiella mål

Prognoser i projekt och centralt Interna revisioner, månatliga avstämning
ar i projekt och centralt

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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RISKOMRÅDE BESKRIVNING POTENTIELLA ORSAKER HANTERING

Försummat arbete med 
hälsa och säkerhet

På en byggarbetsplats och vid transport finns alltid 
risker för medarbetare och underentreprenörer kopp
lade 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. 

Underleverantör jobbar inte som tänkt med 
arbetsberedningar, hög arbetsbelastning, ej till
räcklig information, bristande uppföljning efter 
olyckor/tillbud, frånvaro pga privata angelägen
heter, okunskap.

Skyddsronder, medarbetarsamtal, medarbetar och hälsounder
sökningen, Zengun life, rutin för uppföljning av olyckor/tillbud, 
utbildning om policyer, utbildning ledarskap/företagskultur.

Etiska övertramp Risk för att medarbetare, leverantörer eller under
entreprenörer inte följer rådande lagar samt interna 
och externa policyer relaterande till etik, antikorrup
tion, likabehandling och mänskliga rättigheter. Brott 
eller försummelse kan skada Zenguns relationer med 
kunder och medarbetare.

Bristande leverantörskontroller, missnöje, okun
skap, personliga ekonomiska problem, felaktiga 
kundprioriteringar, trakasserier, dåligt arbetskli
mat, dåligt ledarskap, brister i företagskulturen, 
brister i inköpsberedning.

Projektrevisioner för att säkerställa implementering av rutiner, 
utbildning ledarskap/företagskultur, visselblåsarfunktion, upprepa 
chefsutbildning i kränkande särbehandlingar för alla i ledande ställ
ning, medarbetar och hälsoundersökning för att hitta missnöje, 
implementera uppförandekod.

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

Avsaknad av uppföljning vid miljöincidenter och 
avsteg, okunskap, användning av miljöskadliga 
produkter eller fossila bränslen där alternativ 
finns, miljö prioriteras lägre internt än andra krav, 
bedömningssystem för byggvaror tillämpas inte.

Internutbildningar, uppföljning i produktion, projektspecifika    
miljö och arbetsmiljöplaner, skydds och miljöronder. 

Bristande resurs- 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 expan
sion 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.

Fel/otillräcklig bemanning, ej rätt kompetens, 
pressade tidplaner, att inte agera på identifierade 
problem eller signaler på problem, tidsbrist, brist 
på erfarenhet/kunskap, brister i inköpsbered
ning, språkförbistringar, arbetsberedningar görs 
inte på rätt sätt.

Unizen, rutin för uppföljning av projektkrav, projektrevisioner för 
att säkerställa implementering av rutiner, utbildning ledarskap/
företagskultur, intern kompetenskartläggning, erfarenhetsåter
föringsforum, säkerställ rätt bemanning i projekt, se över krav 
vid rekrytering, se över rutin för arbetsfördelningar i projektstart, 
tydligare kravställning/dialog med beställare.

Zengun arbetar proaktivt och strukturerat med löpande riskanalyser i projekten och övergripande. Systematiskt förebyggande 
arbete förhindrar att risker realiseras. Om en olycka ändå inträffar finns rutiner för att hantering och minimering av skador.  

Väsentliga hållbarhetsrelaterade  
risker och riskhantering 

HÅLLbaRHet – RiSkeR
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Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 30 juni 2020 för fastställelse.

Stockholm den 30 juni 2020

 Ulf Jonsson Henrik Lif Tobias Örnevik
 Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 Magnus Svensson Henryson Claes Sjödin
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Underskrifter

Underskrifter
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Zengun Group Parent AB, org.nr 559198-4629

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Zengun Group Parent AB för räken-
skapsåret 12 mars 2019 till 31 december 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning omfattar sidorna 
1–24, 45 och 50–51 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 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen 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 Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-
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 tillräckli-
ga 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 24–44. Det är styrelsen som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 inhäm-
tat 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 informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseen-
det.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen 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 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
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påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att lik-
videra 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 hu-
ruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. 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 misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspek-
tionen.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 koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Zengun Group Parent AB för räkenskapsåret 
12 mars 2019 till 31 december 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-
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 tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfatt-

ning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras 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 kun-
na bedöma om någon styrelseledamot 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 aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser 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 webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 30 juni 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 Magnus Svensson Henryson Claes Sjödin
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
  Huvudansvarig
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Zengun Group Parent AB, org.nr 559198-4629

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för räkenskapsåret 12 mars 2019 till 31 december 2019 på 
sidorna 24–44 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håll-
barhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av  
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en vä-
sentligt 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 uttalan-
de.

UTTALANDE

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 30 juni 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 Magnus Svensson Henryson Claes Sjödin
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
  Huvudansvarig
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Beskrivning och beräkning av nyckeltal
Zengunkoncernen presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Bolaget anser 
att dessa mått ger värdefull kompletterande information till aktieägare och ledningen då de möjliggör utvärdering av trender och koncernens presta-
tion. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är det inte alltid jämförbart. För definitioner och beräkningar se nedan.

resUltatMått
koncernen

12 mar– 
31 dec 2019

Organisk tillväxt

Nettoomsättning 2019 helår (tidigare koncernen) 2 579 658

Nettoomsättning 2018 helår (tidigare koncernen) 2 152 297

Organisk tillväxt i procent 20%

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar,  
finansiella poster och skatt (EBITDA)

Rörelseresultat 67 987

Avskrivningar immateriella tillgångar 10 150

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar,  
finansiella poster och skatt (EBITDA) 78 137

EBITDA marginal

Nettoomsättning 1 599 280

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 78 137

EBITDA marginal (procent) 4,9

Rörelsemarginal

Nettoomsättning 1 599 280

Rörelseresultat 67 987

Rörelsemarginal (procent) 4,3

Vinstmarginal

Nettoomsättning 1 599 280

Övriga rörelseintäkter 356

Summa rörelsens intäkter 1 599 636

Periodens resultat 27 385

Vinstmarginal (procent) 1,7

DEFINITION: Beräknas som nettoomsättning, justerad för total förvärvad och avyttrad nettoomsättning, under perioden jämfört 
med nettoomsättningen motsvarande period föregående år.
FÖRKLARING: Måttet är av stor vikt för ledningen för att följa underliggande försäljningstillväxt mellan olika perioder.

DEFINITION: Beräknas som rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt.
FÖRKLARING: Måttet är relevant för att skapa en förståelse för koncernens operativa verksamhet, oavsett finansiering och avskriv-
ningar på anläggningstillgångar.

DEFINITION: EBITDA i procent av nettoomsättning.
FÖRKLARING: Måttet är relevant för att skapa en förståelse av den operativa lönsamheten och då måttet utesluter avskrivningar ger 
denna marginal en tydligare bild av koncernens centrala lönsamhet.

DEFINITION: Rörelseresultat i förhållande till intäkter.
FÖRKLARING: Mäter lönsamhet i verksamheten och är en viktig del i att följa värdeskapandet.

DEFINITION: Periodens resultat i förhållande till intäkter.
FÖRKLARING: Ger ett värde som är jämförbart med andra företag/koncerner oavsett volym.
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koncernen

12 mar– 
31 dec 2019

finansiella Mått

Soliditet

Eget kapital 471 408

Balansomslutning 1 475 002

Soliditet (procent) 32,0

Nettoskuld

Räntebärande skulder 446 408

Likvida medel –34 119

Nettoskuld 412 290

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld 412 290

EBITDA helår 2019 tidigare koncern 121 572

Nettoskuld/EBITDA 3,4

Skuldsättningsgrad

Långfristiga räntebärande skulder 407 808

Eget kapital 471 480

Skuldsättningsgrad (procent) 86,5

Balansomslutning 1 475 002

avkastningsMått

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat 27 385

Genomsnittligt eget kapital 235 740

Avkastning på eget kapital (procent) 11,6

Avkastning på totalt kapital

Resultat före skatt 39 913

Finansiella kostnader 28 083

Summa 67 996

Genomsnittlig balansomslutning 737 501

Avkastning på totalt kapital (procent) 9,2

anställda

Medelantal anställda 218

DEFINITION: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
FÖRKLARING: Visar den finansiella risken uttryckt i hur stor andel av balansomslutningen som finansierats av ägarna.

DEFINITION: Långfristiga räntebärande skulder minskat med likvida medel.
FÖRKLARING: Mäter externa finansiering jämfört med egna likvida medel.

DEFINITION: Nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt.
FÖRKLARING: Är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning betala av koncernens skulder.

DEFINITION: Långfristiga räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.
FÖRKLARING: Mäter finansiell position.

DEFINITION: Summan av tillgångs- eller skuldsidan i balansräkningen. 
FÖRKLARING: Används som delkomponent vid beräkning av nyckeltal.

DEFINITION: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
FÖRKLARING: Visar 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. 

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.

beskrivning och beräkning av nyckeltal
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Produktion: Zengun i samarbete med Excio kommunikation.
Grafisk form och original: Wilhelmsson Design AB.

Foto: Roman Mitrofanov, Zengun

Adresser
Zengun group ab (publ) 

Torsgatan 21
113 21 Stockholm
info@zengun.se

www.zengungroup.se

Zengun ab
Torsgatan 21

113 21 Stockholm
info@zengun.se
www.zengun.se

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

Zengun group parent ab

www.zengun.se
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