
 
 

Zazz Energy of Sweden AB 
Delårsrapport april – juni 2022 

Första anläggningen levererar enligt plan 

 

Väsentliga händelser under   perioden 

Bolaget har en ny VD sedan 27 juni –                      
Ari Kemppainen  

Bolagets omsättning i Grekland uppgick till 4,0 (0) 
mnkr 

Bolaget tillförs 8,4 mnkr genom optionsinlösen av 
teckningsoption 2 

Bolaget höll Årsstämma och en ny styrelse valdes 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Bolaget tillförs 15,5 mnkr i en brygglånefacilitet  

Bolaget tillförs 8,2 mnkr i en riktad emission 

Bolaget har en ny CFO sedan 8 augusti –           
Sverker Carnemark

Finansiell översikt och nyckeltal 
 

     
Kkr 2022 apr- jun Ack 2022 2021 apr-jun Ack 2021 

Nettoomsättning 4 030  6 430  0 0  

Rörelseresultat -4 444 -10 191 -263 -905 

Periodens resultat -6 407 -12 898 -263 -905 

Resultat per aktie (SEK) -0,203 -0,408 -0,004 -0,012 

Antal aktier vid periodens utgång 31 608 276 31 608 276 73 441 383 73 441 383 

Soliditet (%) 66,70% 66,70% 91,10% 91,10% 

 
    



2 

 

 

 
 
 
 

VD HAR ORDET 
 
 
 

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt arbetet 
med att utveckla affären inom fossilfri 
kraftvärmeproduktion genom att ta in nytt kapital. 

Den första, i raden av biooljedrivna 
kraftanläggningar, har varit i drift i 6 månader har 
levererat elkraft enligt plan. Försäljningen av 
miljövänlig grön el fortsätter som planerat genom 
Zazz Energy S.A. 
 
Driftserfarenhet från anläggning är viktig i och med 
att vi kan visa att tekniken och den ekonomiska 
kalkylen håller. Kvartal 2 blev det första hela 
kvartalet med anläggningen i drift och resultatet 
blev enligt plan. I och med att Zazz Energy har ett 
20 årigt avtalspris på kommer denna anläggning att 
generera en elkraftförsäljning på 300 miljoner kr 
under avtalsperioden. 
 
Bolaget har genomfört upptagande av lånefacilitet 
och riktad emission för att finansiera den fortsatta 
tillväxten då vi konstaterar att efterfrågan på 
ytterligare kraftvärmeanläggningar är stor. Arbetet 
med att förbereda uppförandet av biooljedrivna 
kraftvärmeverk, är viktigt i och med att med optimal 
placering av anläggningarna förbättras 
lönsamheten genom ökad värmeförsäljning. 
Elanslutningen är oftast relativt lätt att lösa men 
värme kräver närliggande anslutningspunkter till 
exempel fjärrvärmenät alternativt industri med 
värmebehov. Vi har sett inflationspåverkan på 
kostnadssidan både för anläggningarna och 
ingående råvaror. På intäktssidan ser vi väsentligt 
högre priser på värme vilket gör att rätt placering av 
anläggningen genererar värmeintäkter som täcker 
kostnadsökningarna. Vi räknar med att påbörja ett 
flera projekt under det tredje kvartalet. Dessa 
projekt har 20-åriga avtal för elkraftdelen och i 
tillägg till det kommer vi även att leverera värme 
vilket gör att den totala energiförsäljningen 
beräknas överstiga 20 miljoner kr per anläggning 
och år. 

Framtidsutsikter och marknadskommentarer 

Efterfrågan på planerbar fossilfri kraftproduktion 
är stor i vårt närområde vilket möjliggör en god 
tillväxt för Zazz Energy. Med de goda 
möjligheter vi ser i Grekland är det naturligt att 

fortsätta utveckla affärerna på plats vilket också 
ger synergier med större antal enheter i drift per 
plats. Förutom biooljekraftvärmeanläggningar ser 
vi efterfrågan inom pyrolys av biomassa. Inom 
detta område finns det goda möjligheter att skapa 
anläggningar som en del av det lokala kretsloppet 
genom användandet av jordbruksrester in i 
anläggningen och ut levereras el, värme och 
biokol till lokalsamhället med minimering av 
transporterna.  

Nya angränsande produktområden 

Vi ser även över möjligheten att öka affärerna 
genom investeringar i angränsande 
produktområden för att på så sätt får en ökad 
kontroll av råvaror och slutprodukter. Bolagets 
fokus kommer fortsatt att ligga på den grekiska 
samt den nordiska marknaden. På längre sikt har 
vi hela Europa i fokus samt att bygga upp ett 
nätverk av samarbetspartners. 

Ari Kemppainen 

VD ZAZZ Energy of Sweden AB 



3 

 

 

 
 
 
 

KORT OM ZAZZ ENERGY 
 
 

Zazz Energys affärsmodell bygger på att tillgodose och vara 
en katalysator för att förverkliga länders miljömål genom 
etableringar av avfallsförgasningsanläggningar som 
producerar grön el och värme, samt vid vissa typer av 
avfallsförgasning även biokol och trävinäger, samt 
anläggningar för grön elproduktion med bioolja. Zazz 
Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
installation, utbildning, service och byggnation. Zazz Energy 
kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen 
regi i vissa lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket 
då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och 
värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket 
säljs till kund av Bolaget. 

 
Zazz Energys avfallsförgasningsanläggningar bygger på så 
kallad pyrolysteknik och kan produceras i ett stort antal olika 
varianter. Utifrån kundens önskemål skräddarsys 
anläggningarna utifrån val av avfallsmaterial för förgasning 
(biomassa, sopor eller andra typer av avfall), önskad 
kapacitet för 

grön elproduktion (effekt 1-5MW) och värme, samt 
önskemål om produktion av ytterligare restprodukter som 
ska genereras i förgasningsprocessen (biokol och 
trävinäger). 

 
Grön el och värme produceras i samtliga varianter av 
anläggningen oavsett val av avfallsmaterial för förgasning i 
anläggningen. Restprodukterna biokol och trävinäger 
produceras därutöver även i anläggningar skapade för 
förgasning av avfallstypen biomassa. Restprodukterna bio- 
kol och trävinäger kan även förädlas, säljas och utgöra en 
inkomstkälla för ägaren av förgasningsanläggningen. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
 

Omsättning 
Bolaget hade en omsättning om 4 (0) mnkr. 
Zazz Energy S.A. kommer att konsolideras i 
Zazz Energy of Sweden AB under kvartal 3.   

 
Rörelsekostnader 
Bolaget hade -4,4 (-0,3) mnkr i 
rörelsekostnader per kvartal 2 bestående främst 
av råvaror och förnödenheter (bioolja) -0,7 (0) 
mnkr samt övriga externa kostnader om -2,5 (-
0,2) mnkr. De övriga externa kostnaderna 
består främst av emissionskostnader, 
advokatkostnader, konsultarvoden samt 
agentprovision.  

 
Resultat 
Resultat efter skatt per kvartal 2 uppgick till -6,4 
(-0,3) mnkr.  

 
Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick till 41,3 (2,8) mnkr. 
Utöver kassa om 2 (0,1) mnkr består 
tillgångarna främst av tillstånd och licenser. 

 
Eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick till 27,5 mnkr per 
2022-06-30 jämfört med 2,5 mnkr per  
2021-06-30. Ökningen i eget kapital förklaras 
främst av skillnaden i överkursfond. 

Skulder 
Bolagets skulder uppgick till 13,8 (0,2) mnkr per  
2022-06-30 i huvudsak bestående av kortfristiga 
skulder.  
 

Finansiell kalender för 2022 
22 november   Delårsrapport Q3 2022 
23 februari 2023  Delårsrapport Q4 och 

bokslutskommuniké 
 

Revisors granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av 

bolagets revisor. 

 
Stockholm 23 augusti 2022 

 

Ari Kemppainen 
VD ZAZZ Energy of Sweden AB 

För vidare information, kontakta: 
Ari Kemppainen, vd 

072 9492199 ari.kemppainen@zazzenergy.com 
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Resultaträkning (Kkr) 1/4 – 30/6 2022 

 

1/4 – 30/6 2021

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning (Not 1) - -

Summa intäkter - -

  

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter -772 -

Övriga externa kostnader -2 549 -190

Personalkostnader -851 -73

Avskrivningar  -272 -

Summa rörelsekostnader -4 444 -263

 
Rörelseresultat 

 
-4 444 

 
-263

 
 

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande poster 

 
-1 963 

 
- 

Resultat efter finansiella poster -6 407 -263 

 

Resultat före skatt 
 

-6 407 
 

-263 

 
Skatt 

 
- 

 
- 

Periodens resultat -6 407 -263 

 
 
 
Not 1 
Omsättningen om 4 030 tkr i Grekland är inte 
medräknat i resultatet per  
2022-06-30 
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Balansräkning (Kkr) 30/6 2022 30/6 2021

 
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella 
anläggningstillgångar 

  

Licenser och liknande rättigheter 24 677 2 585
Summa immateriella anläggningstillgångar 24 677 2 585
Materiella anläggningstillgångar 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

8 490 -

Summa materiella anläggningstillgångar 8 490 -
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 5 023 -
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 023 -
  
Summa anläggningstillgångar 38 190 2 585
  
Omsättningstillgångar  
Varulager - -
Kortfristiga fordringar  
Aktuella skattefordringar 8 -
Övriga fordringar 1 013 53
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - -
Summa kortfristiga fordringar 1 021 53
  
Kassa och bank 2 058 126
  
Summa omsättningstillgångar 3 080 179

SUMMA TILLGÅNGAR 41 270 2 764
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

  

Aktiekapital 1 105 514

Summa bundet eget kapital 1 105 514

 
Fritt eget kapital 

  

Överkursfond 47 291 5 457

Balanserat resultat -14 478 -3 
188

Periodens resultat -6 407 -263

Summa fritt eget kapital 26 406  2 006

 
Summa eget kapital 

 
27 511 

 
2 520

Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder 

 
3 000 

 
-

 
Kortfristiga skulder 

  

Leverantörsskulder 2 414 -

Aktuella skatteskulder 58 244

Övriga kortfristiga skulder 8 287 -

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - -

Summa kortfristiga skulder 10 759 244
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 270 2 764
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Kassaflödesanalys (Kkr) 1/4 - 30/6 2022 

 

1/4 - 30/6 2021

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -4 444 -263
Avskrivningar 272 -
Finansiella kostnader -1 963 -
Skatt - -
  
Förändring rörelsekapital  

Förändring varulager 772 -
Förändring fordringar 293 55
Förändring leverantörsskulder 2 349 -
Förändring övriga kortfristiga skulder  -4 828 -432
Kassaflöde löpande verksamheten -10 085 -377
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 375 -

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

- -

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

-2 392 -

Kassaflöde investeringsverksamheten -5 767 -
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemissioner 10 443 -
Emissionskostnader -62 -
Upptagna lån - -
Kassaflöde finansieringsverksamheten 10 381 -
  
Periodens kassaflöde 483 -639
Likvida medel vid periodens början 1 575 765
Likvida medel vid periodens slut 2 058 126

 
   

 

              
 


