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Väsentliga händelser under perioden: 
 
 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 25 325 tkr (23 587 tkr) 

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 11 507 tkr (4 675 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 787 tkr (2 442tkr) 

• Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1 477 tkr (-1 690 tkr) 

• Eget kapital 31 december 2019 uppgick till 22 446 tkr (18 022 tkr), 

varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 139 tkr) 

• Likvida medel, 31 december 2019, 13 482 tkr (9 069 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,09kr (0,29 kr) 

• Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till 0,15 kr (-0,19 kr) 

• Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till 90,2% vilket tillför bolaget 4,1 Mkr 

före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr. 

• Ny VD för bolaget har rekryterats. 
 
 
 
 

Envirologic är ett miljöteknikföretag, som har utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.  
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Kommentarer från VD Johan Wennerberg: 
 
2019 markerade en milstolpe i Envirologics historia. Det var inte bara bolagets 20-årsjubileum utan också vårt 
omsättningsmässigt bästa år någonsin. 

Försäljningen inleddes något trögt i efterdyningarna av den svåra torkan 2018, men andra halvåret tog 
orderingången fart ordentligt. Vi levererade EVO Cleaner till kunder i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, 
Spanien, Tyskland, Kanada, Japan, Kina och Sydkorea. Vi tog även emot beställningar från Rumänien och Tjeckien 
för leverans i första kvartalet 2020. 

Det är framför allt tre faktorer som verkar positivt på vår försäljning – större fokus på arbetsmiljöproblem i 
branschen; ökad konkurrens; samt de allt högre priserna på fläsk. 

I takt med att arbetsmiljöfrågor uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten ökar också medvetandet om 
arbetsmiljöproblemen inom grisnäringen, där ett av de mest hälsovådliga arbetsmomenten är manuell 
högtryckstvättning av stall. Parallellt med den ekonomiska nyttan av Envirologics tvättrobot har vi länge lyft just 
hälsoaspekten i vår kunddialog. Vi märker nu att detta argument får allt större tyngd. 

Den afrikansk svinpesten fortsätter sprida sig, framför allt i Kina, vilket leder till att fläskpriserna skjuter i höjden. 
Med stigande priser ökar investeringsviljan hos grisproducenter, och många väljer nu att satsa på modern teknik, 
som till exempel tvättrobotar, av omsorg om både personal och djur. 

Sedan några år tillbaka har vi en ny kollega i branschen som har tagit en stark position på sin hemmamarknad 
Danmark. Äntligen får vi lite draghjälp, för även om vi är konkurrenter så jobbar vi mot samma mål. Tillsammans 
blir vi starkare, når ut bredare med vårt budskap och får mer uppmärksamhet. 

Konkurrens är bra också av andra skäl. Det tvingar oss att vässa vår marknadskommunikation, vidareutveckla våra 
produkter för att säkerställa att vi även fortsättningsvis har den tekniskt bästa och mest kostnadseffektiva 
lösningen, och att se över vår prisstrategi. Som ett led i det senare, lanserade vi under tredje kvartalet en riktad 
kampanj med väsentlig sänkta priser på utvalda marknader. Detta gav omedelbar respons och bidrog till den goda 
orderingången under fjärde kvartalet. 

Även om omsättningen slog rekord blev resultatet för helåret 2019 blygsamt. Detta beror på något lägre marginaler 
på sålda robotar, men framför allt på att vi skrev ned lagervärdet på begagnade robotar och skrev ned fordringar 
på vårt danska dotterbolag, i syfte att stärka bolaget där inför den expansion vi planerar 2020. Som vi tidigare 
kommunicerat förstärkte vi också den svenska organisationen med en servicetekniker och en supportingenjör, vilket 
medfört högre overheadkostnader. 

De ökande volymerna skapade vissa utmaningar i produktionen och vi har jobbat hårt för att effektivisera våra 
produktionsmetoder inför 2020. 

För att stärka vår marknadsföring har vi nyligen anställt en marknadsassistent som ska ansvara för bolagets hemsida 
och sociala medier, koordinera mässor och kundbesök, samt utforma och uppdatera marknadsföringsmaterial. 

Arbetet med att ta fram en tvättrobot för kycklingstallar fortsätter. Våra initiala tester i fält har resulterat i värdefull 
information för den fortsatta utvecklingen. 

Som nytillträdd VD känner jag en stor trygghet i att den kunskap och gedigna erfarenhet som finns i bolaget är en 
stabil grund att bygga vidare på. Det är en förmån att få ta över taktpinnen i det här läget och tillsammans med 
bolagets grundare Jan Sandberg och övriga medarbetare leda Envirologic in i nästa fas. Jag ser med förväntan fram 
emot det kommande året! 

Johan Wennerberg, VD 
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Väsentliga händelser under perioden 

I april har bolagets andra optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av ca 90,2% av optionerna tillfördes bolaget 
cirka 4,1 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr. 

I slutet av juni inleddes rekryteringen av en ny VD för att driva bolaget in i nästa utvecklingsfas och ny VD, Johan 
Wennerberg anställdes den 1 januari 2020. 

 
Om Envirologic 

Envirologic är ett miljöteknikföretag, som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv 
tvättning/rengöring av hälsovådliga utrymmen. 

Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. 

Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala. 
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Envirologics aktie 

Envirologics aktie är listad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com, och handlas i NGM:s system 
Elasticia. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på Spotlight Stock 
Market var den 22 april 2014. Per den 31 december 2019 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 552 ägare. 
 
Finansiell utveckling 

Under året har antalet installerade robotar väsentligt ökat jämfört med föregående år. Under året har bolaget 
levererat och installerat 71(42) st EVO Cleaner och 2(13) st Clever Cleaner. 

Under det fjärde kvartalet har bolaget gjort en justering i lagervärdet på begagnade robotar med totalt 476 tkr vilket 
påverkar periodens och kvartalets marginaler negativt. Bolaget har även tagit kostnader kopplade till det danska 
dotterbolaget till ett värde av 1 049 tkr. Detta har redovisats som minskade intäkter. 

Bolagets aktiverade kostnader för egen utveckling uppgår till 660 tkr. 

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskott från tidigare år. Under kvartalet redovisar 
bolaget en skattekostnad på kvartalets resultat om 326 tkr och för året redovisas en kostnad på 144 tkr. Per den 
sista december 2019 har bolaget en uppskjuten skattefordran på 979 tkr avseende skatt på tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god, bolagets kassa uppgår nu till 13,4 mkr och bolaget har inga räntebärande skulder. 

Nyttjandet av optionsprogrammet under året har tillfört bolaget en likviditet om ca 3,8 Mkr efter emissionsutgifter. 
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Resultaträkningar i sammandrag       
       

(tkr) 

oktober – 
december 

2019 

oktober – 
december 

2018  
Räkenskapsåret 

2019  
Räkenskapsåret 

2018 

RÖRELSEINTÄKTER       

Nettoomsättning  11 507 4 675  25 325  23 587 
Aktiverat arbete för egen räkning 85 -  124  - 
Övriga rörelseintäkter 0 -  31  - 

Summa rörelseintäkter  
 

11 592 
 

4 675 
  

25 480   
23 587 

       

RÖRELSEKOSTNADER        

Inköpta varor och tjänster  -7 152 -3 235  -13 544  -10 558 

Övriga externa kostnader -988 -1 536  -4 106  -4 896 

Personalkostnader  -1 823 -1 162  -6 505  -4 930 

Avskrivningar av immateriella och        

materiella anläggningstillgångar  -140 -124  -525  -409 

Summa rörelsekostnader  
 

-10 103 
 

-6 057 
  

-24 680   
-20 793 

       

Rörelseresultat  
 

1 489 
 

-1 382 
  

801   
2 793 

       

       

FINANSIELLA POSTER        

Resultat från andelar i 
koncernföretag 

- -304  -  -304 

Finansiella intäkter och kostnader  -12 -4  -14  -48 

Summa finansiella poster  
 

-12 
 

-308 
  

-14   
-352 

 
        

Resultat efter finansiella poster  
 

1 477 
 

-1 690 
  

787   
2 442 

       

Skatt på periodens resultat  
 

-326 
 

357 
  

-145   
-556 

       

Periodens resultat  
 

1 151 
 

-1 333 
  

642   
1 886 

       

Antal aktier vid slutet av perioden 
 

9 867 453 
 

8 692 191 
  

9 867 453   
8 692 191 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

 
9 867 453 

 
8 692 191 

  
9 390 908   

8 302 582 
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Balansräkningar i sammandrag     

     

(tkr)  2019-12-31  2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   1 266  915 

Materiella anläggningstillgångar   907  810 

Finansiella anläggningstillgångar    1 396  1 540 

Summa anläggningstillgångar    3 569  3 265 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager   4 948  5 709 

Kortfristiga fordringar   3 552  2 422 

Kassa och Bank    13 482  9 069 

Summa omsättningstillgångar    21 982  17 199 

     

Summa tillgångar   25 551  20 464 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital   22 446  18 022 

     

Långfristiga skulder   0  0 

Kortfristiga skulder    3 105  2 442 

Summa skulder    3 105  2 442 

     

Summa eget kapital och skulder   25 551  20 464 

     

Ställda säkerheter   Inga  2 705 

Eventualförpliktelser  Inga  Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

(tkr) Räkenskapsår 2019 
 

Räkenskapsår 2018 
    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat 801  2 793 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 525   409 

 1 326  3 202 

Erhållen ränta 0  0 

Erlagd ränta -14  -48 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  1 312  3 154 

förändring av rörelsekapitalet    
    
Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager 761  -1 186 

Förändring av rörelsefordringar -1 131  -772 

Förändring av rörelseskulder 977    -291  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 607  905 
    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -661  -16 

Investering i dotterbolag -  -720 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -313  -838 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -974  -1 574 
    
Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld -314  -57 

Upptagna lån -  - 

Nyemission 3 782   3 446 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 468  3 389 
    
Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 9 069   6 349 

Förändring likvida medel 4 413   2 720 

Likvida medel vid periodens utgång 13 482   9 069 
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Bolagets förändring i eget kapital 

 

 
 
(tkr) Aktiekapital Reservfond 

 
Fond för 
utv. avg Överkursfond 

Ansamlad 
förlust 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 
1 januari 2018 999 4 765 342 12 564 -5 980 12 690 

Teckning av optioner 140   3 604  3 744 

Emissionsutgifter    -298  -298 

Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   16  -16 - 

Avskrivning 
aktiverade 
utvecklingsutgifter   -85  85 - 

Årets resultat     1 886 1 886 

Utgående balans per 
31 december 2018 1 139 4 765 273 15 870 -4 025 18 022 

       

Ingående balans per 
1 januari 2019 1 139 4 765 273 15 870 -4 025 18 022 

Teckning av optioner 154   3 959  4 113 

Emissionsutgifter    -331  -331 

Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   661  -661 - 

Avskrivning 
aktiverade 
utvecklingsutgifter   -87  87 - 

Årets resultat     642 642 

Utgående balans per 
31 december 2019 1 293 4 765 847 19 498 -3 957 22 446 
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Nyckeltal 
     

(tkr) 
Räkenskapsåret 

2019  
Räkenskapsåret 

2018  

     

Nettoomsättning 25 325  23 587  

     

Bruttovinst*  11 781  13 029  

Resultat efter finansiella poster 787   2 442   

Antalet aktier vid periodens utgång 9 867 453  8 692 191  

Antal anställda, medeltal 9  7  

Likvida medel, inklusive krediter 13 482  10 569  

    

* Avser nettoomsättning minus summa material och varor   
 

 

 

Granskning av räkenskaperna 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.  
Kommunikén har upprättats i enlighet med reglerna för Spotlight Stock Market 

 

Kommande rapporttillfällen 
Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019. Årsredovisning kommer att publiceras 
på bolagets hemsida senast den 3 april 2020. Därefter kommer årsstämma att hållas 24 april 2020 i Uppsala. 

 
Delårsrapporter för 2020 kommer att publiceras 15 maj (Q1), 21 augusti (Q2), 27 november (Q3) 
Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 19 februari 2021. 
 

 

Uppsala den 28 februari 2020 
 
Johan Wennerberg 
Verkställande direktör 


