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Delårsrapport januari – juni 2019 

 

Envirologic AB (Publ) 
 
 

Väsentliga händelser under perioden: 

 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 7 407 tkr (13 878 tkr) 

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 4 745 tkr (5 879 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till – 1 592 tkr (3 468 tkr) 

• Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, - 523 tkr (1 043 tkr) 

• Eget kapital 30/6 2019 uppgick till 20 592 tkr (18 835 tkr) 

• Likvida medel, 30/6 2019, 10 019 tkr (8 938 tkr) 

• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (0,40 kr) 

• Kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,12 kr) 

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

emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr. 

• Rekrytering av ny VD för Bolaget har inletts. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett 

robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.  
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Kommentarer från VD Jan Sandberg: 

 

De åtgärder vi satte in i slutet av perioden har 

vänt den nedåtgående trenden och orderläget 

ser nu positivt ut. Förutom att våra kunder 

varit drabbade av torka ser vi nu att en dansk 

konkurrent som utmanar oss. De har en 

maskin som, trots att den är tekniskt 

underlägsen, de lyckats sälja fler i antal av än 

oss under våren, framför allt i Frankrike och 

Danmark. För att möta detta gick vi ut med 

en kampanj till kunder i dessa länder och 

Sverige, där vi sänkte priset väsentligt. Detta 

gav omedelbart svar och vi har nu en 

orderstock som ger produktion hälsosamma 

utmaningar. Marginalen per robot blir 

naturligtvis lägre men vi har nu goda 

möjligheter att öka volymen och på så vis 

skapa en stabilare marknad. De är viktigt att 

bredda marknaden och konkurrens ger oss hjälp att göra det. 

 

Ekonomin för våra kunder ser fortfarande positiv ut. Exporten till Kina från Europa fortsätter 

och det är konkurrens mellan slakterier i att få in djur. Handelskriget mellan USA och Kina 

gör inte situationen sämre för de europeiska producenterna så det ser lovande ut under längre 

tid framöver. Möjligt att vi får se försök från USA att trycka in amerikanskt fläsk på hyllorna 

här men det är i så fall en ny marknad för dem som de måste bygga upp. Med konsumenters 

ökande medvetenhet tror jag att det kan vara svårt och ta tid för dem. 

 

Vi levererade en robot till ett större företag som producerar kalvar för slakt i Quebec under 

perioden. De har köpt den för utvärdering, de har samma arbetsmiljöproblem som man 

generellt har inom grisproduktion vilket skapar stora problem för dem och därför söker de 

lösning. Ett besök från Christensen Farms är också planerat, de har nu kört en testrobot några 

månader och kommer hit och vill se vår verksamhet och under augusti. Christensen Farms 

produktion är större än Sveriges samlade produktion vilket gör detta till ett spännande besök. 

 

Japanerna väntade ända till tredje kvartalet med att lägga order men jag hoppas nu, i och med 

det, att deras problem med AFS har klingat av. Kina har fortfarande stora problem med detta 

och det verkar som att det kommer att ta lång tid innan de har en fungerande produktion igen. 

En robot har levererats till Sydkorea, till ett mindre företag som specialiserat sig på att 

importera tekniskt avancerade produkter från Europa och sälja i grisproduktion. De menar att 

produktionen där måste utvecklas resultatmässigt och att det nu finns plats för produkter som 

vår. 
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Vi har också haft glädjen att hälsa en ny medarbetare välkommen. José Padrón startade i 

början av juli som exportsäljare. Han är född och uppväxt i Spanien men kom till Sverige 

redan under 80-talet. Hans primära fokus är såklart Spanien, en marknad som växt till att vara 

störst i Europa och utvecklats till ett offensivt exportland. José har teknisk bakgrund med 

försäljningserfarenheter Spanien och mellanöstern. 

 

Vi söker också en ny person att axla VD-rollen efter mig. Jag är själv övertygad om att 

Envirologic skulle vinna mycket på att ha en VD som, förutom de rent administrativa 

sysslorna, kan fokusera på sälj och marknad. Det skulle också ge mig mer tid och arbetsro i 

det område jag verkligen brinner för, att inom området högtryckstvättning identifiera för 

människor skadliga arbetsuppgifter att automatisera.  
 
 
 
 
 
Jan Sandberg 
VD Envirologic 
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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. 
 
 
Om Envirologic  

 
Envirologic är ett miljövårdsföretag och en 
ledande global leverantör av automatiserade 
tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. 
Envirologic har utvecklat och patenterat bland 
annat en tvättrobot som hjälper kunderna att 
på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och 
hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos 
de anställda. Med omfattande kunskaper inom 
utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, 
helintegrerade tvättlösningar och den service 
som krävs för problemfri drift. Envirologic 
grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag 
(XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder 
över hela världen genom lokala kontor och ett 
växande partnernätverk. Envirologic AB har 
sin verksamhet 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 sista juni 2019 hade bolaget 
9 867 453 aktier fördelat på 600 ägare. 
 

 

 

 

Finansiell utveckling 

Även under det andra kvartalet når inte intäkter upp till fjolårets försäljning men tappet är inte lika stort 
som första kvartalet.  
 
Bolagets kostnader för den löpande driften ökar något precis som tidigare kvartal då bolaget satsat på mer 
personal och större lokaler för att klara den tillväxt som är målet.  
 
Under halvåret redovisar bolaget en skatteintäkt på periodens underskott om 380 tkr och per den sista juni 
2019 har bolaget en uppskjuten skattefordran på 1 503 tkr avseende skatt på tidigare års underskott.  
 
Bolagets likviditet är god, bolagets kassa uppgår nu till 10 mkr och bolaget har inga räntebärande skulder.  
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Resultaträkningar i 

sammandrag 
     

  

 
     

  

(tkr) 
Januari – 
juni 2019 

Januari – 
juni 2018 

April – 
juni 2019 

April –  
juni 2018 

Räkenskaps-
året 2018 

RÖRELSEINTÄKTER      

Nettoomsättning  7 407 13 878 4 745 5 879 23 587 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - - - 

Övriga rörelseintäkter 31 - - - - 

Summa rörelseintäkter  7 438 13 878 4 745 5 879 23 587 

 
     

RÖRELSEKOSTNADER       

Inköpta varor och tjänster  -3 212 -5 273 -2 241 -2 284 -10 558 

Övriga externa kostnader -2 407 -2 334 -1 278 -1 187 -4 896 

Personalkostnader  -3 155 -2 599 -1 618 -1 276 -4 930 

Avskrivningar av immateriella och       

materiella anläggningstillgångar  -254 -165 -130 -84 -409 

Summa rörelsekostnader  -9 028 -10 371 -5 267 -4 831 -20 793 

 
     

Rörelseresultat  -1 590 3 506 -522 1 048 2 793 

      

 
     

FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -304 

Finansiella intäkter och kostnader  -2 -38 -1 -4 -48 

Summa finansiella poster  -2 -38 -1 -4 -352 

 
      

Resultat efter finansiella poster  -1 592 3 468 -523 1 044 2 442 

 
     

Skatt på periodens resultat  380 -769 183 -226 -556 

      

Periodens resultat  -1 212 2 699 -340 818 1 886 

      

Antal aktier vid slutet av perioden 9 867 453 8 692 191 9 867 453 8 692 191 8 692 191 

Genomsnittligt antal utestående aktier 8 906 465 7 965 301 9 118 385 8 304 296 8 302 582 
 

Den genomförda företrädesemissionen medför att jämförelsesiffror för genomsnittligt antal aktier och därmed resultat per aktie har 

omräknats 
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Balansräkningar i 

sammandrag 
      

       

(tkr)  2019-06-30  2018-06-30  2018-12-31 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar   791  1 051  915 

Byggnader och mark 
 

 488  610 
 

549 

Materiella anläggningstillgångar   389  211  261 

Finansiella anläggningstillgångar    1 920  1 165  1 540 

Summa anläggningstillgångar    3 558  3 037  3 265 
       

Omsättningstillgångar       

Varulager   5 477  6 260  5 709 

Kortfristiga fordringar   4 680  3 260  2 422 

Kassa och Bank    10 019  8 938  9 069 

Summa omsättningstillgångar    20 176  18 458  17 199 

       

Summa tillgångar   23 734  21 494  20 464 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital   20 592  18 835  18 022 

       

Långfristiga skulder   -  286  - 

Kortfristiga skulder    3 142  2 374  2 442 

Summa skulder    3 142  2 660  2 442 
       

Summa eget kapital och skulder   23 734  21 494  20 464 
       

Ställda säkerheter   2 705  2 705  2 705 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 
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(tkr) 
Januari – juni 

2019 

Januari – juni 
2018 

 Räkenskapsår 

2018 

     
Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -1 590 3 506  2 793 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
  Avskrivningar 254 165   409 

 -1 336 3 671  3 202 

Erhållen ränta 0 0  0 

Erlagd ränta -2 -38  -48 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -1 338 3 633  3 154 

förändring av rörelsekapitalet     

     

Förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager 232 -1 738  -1 186 

Förändring av rörelsefordringar -2 258 -1 798  -772 

Förändring av rörelseskulder 1 014  -101    -291  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 350 -4  905 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0  -16 

Investering i dotterbolag 0 -67  -720 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -167 -758  -838 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -167 -825  -1 574 

     

Finansieringsverksamhet     

Amortering av skuld -314 -28  -57 

Upptagna lån - -  - 

Nyemission 3 782 3 446   3 446 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 468 3 389  3 389 

     

Periodens kassaflöde     

Likvida medel vid periodens ingång 9 069 6 349   6 349 

Förändring likvida medel 951 2 589   2 720 

Likvida medel vid periodens utgång 10 019 8 938   9 069 

     
  



 

   

556572-1775 

 
 
 

Nyckeltal (tkr)    

 

Januari - juni 
2019 

Januari - juni 
2018 

Räkenskaps- 
året 2018 

    
Nettoomsättning 7 408 13 878 23 587 

    
Bruttovinst*  4 196 8 605 13 029 

Resultat efter finansiella poster -1 592 3 468 2 442  

Antalet aktier vid periodens utgång 9 867 453 8 692 191 8 692 191 

Antal anställda, medeltal 9 7 7 

Likvida medel, inkl. krediter 10 019 10 438 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 rapporttillfälle 

 
Delårsrapporter för 2019 kommer att publiceras 22/11 (Q3). 
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 28 februari 2020. 
 
 

 
Uppsala den 23 augusti 2019 
 
 
 
Jan Sandberg  
Verkställande direktör  
Styrelseledamot 
 
 


