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Envirologic AB (Publ.) 
 
 
Periodens och andra kvartalets resultat i korthet 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till 20 442 tkr (7 407 tkr) 

• Nettoomsättning för andra kvartalet uppgår till 8 403 tkr (4 745 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 963tkr (-1 592 tkr) 

• Resultat före skatt för andra kvartalet uppgick till 628 tkr (-523 tkr) 

• Eget kapital 30 juni 2020 uppgick till 24 831 tkr (20 592 tkr), varav aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr) 

• Eget kapital per aktie uppgick till 2,52 kr (2,08 kr) 

• Likvida medel 30 juni 2020 uppgick till 12 866 tkr (10 019 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,30 kr (-0,18 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till 
0,24 kr (-0,14 kr) 

• Kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,06 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till 
0,05 kr (-0,04 kr) 

• Bolaget hade vid periodens ingång en orderstock på 26 robotar och vid periodens utgång en orderstock på 
8 robotar 

• Periodens orderingång uppgår till 45 (27) robotar och 63 (18) robotar har levererats 

• Andra kvartalets orderingång var 15 (23) robotar och 27 (14) robotar har levererats 
 

 
Envirologic är ett svenskt miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv 
rengöring i hälsovådliga miljöer.  
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Kommentarer från VD Johan Wennerberg 

Corona-pandemin till trots har både orderingång och försäljning under 
första halvåret utvecklats positivt. Inte heller våra underleverantörer har 
påverkats nämnvärt av pandemin och produktionen har därmed gått för 
högtryck utan allvarliga störningar. 

Bolaget har under första halvåret levererat sammanlagt 63 st EVO 
Cleaner till kunder i Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Holland, 
Tjeckien, Rumänien, och Kanada. Vi har också fått de första 
beställningarna från en ny distributör i Kina.  

Försäljningen i Spanien börjar komma igång och vi har anställt en 
kundansvarig säljare som är placerad i Spanien för att aktivt stötta vår 
nuvarande distributör i försäljningsarbetet. 

Etableringen i Danmark fortsätter enligt plan och vi har under perioden 
förstärkt den danska organisationen med en General Manager och en 
supportingenjör. På grund av corona-situationen har flera viktiga danska mässor ställts in, vilket sannolikt 
kommer att innebära en något långsammare upprampning av försäljningen än vi tidigare hoppats på. 

Utvecklingen av tvättroboten för kycklingstallar har fortsatt under perioden, men lanseringen av produkten 
kommer att försenas något jämfört med den ursprungliga planen. Detta beror på tekniska utmaningar som 
medfört att vi ännu inte är klara med alla planerade fälttester. 

Fläskpriserna i Europa har sjunkit under första halvåret på grund av det överutbud av färskt kött som uppstått 
då restaurang- och cateringbranschen bromsat in under corona-pandemin. Man ska dock komma ihåg att 
minskningen skett från en historiskt hög nivå, och att europeiska grisproducenter har generellt fortsatt god 
ekonomi. Under andra kvartalet har vi märkt en viss avmattning i orderingång, främst från våra europeiska 
distributörer, men nu får vi positiva signaler från flera marknader, bland annat Finland, Frankrike och Spanien, 
om att efterfrågan ökar igen. Jag känner därför stor tillförsikt angående försäljningsutvecklingen i närtid. 
 
 

Johan Wennerberg, VD 
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Om Envirologic 
Envirologic är ett svenskt miljöteknikföretag som har utvecklat 
och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring 
i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör 
av automatiserade tvättlösningar inom bland annat 
grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: 
ENVI) med huvudkontor i Uppsala. 
 
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 2020 hade 
bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 506 ägare. 
 
Väsentliga händelser under perioden 

• Johan Wennerberg tillträder som ny VD för bolaget. 

• Torben Pedersen har tillträtt som ny General Manager för det danska dotterbolaget. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Bolaget har tecknat avtal med återförsäljare i Kina. 
 

Finansiell utveckling 
Den positiva utvecklingen håller i sig och antalet installerade robotar har väsentligt ökat jämfört med samma 
period föregående år. Under första halvåret har bolaget nu levererat och installerat 63 st robotar. Bolagets 
omsättning under perioden har ökat med 176% och för andra kvartalet med 77% jämfört med motsvarande 
perioder 2019. 

Bolaget fortsätter sin investering i utveckling och under året har bolaget aktiverat kostnader för eget arbete om 
177 tkr samt inköpta tjänster till ett värde av 855 tkr som redovisats under immateriella tillgångar.  

Bolaget har under andra kvartalet genomfört en emission i det danska dotterbolaget om 859 tkr. 

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott från tidigare år. Under perioden 
redovisar bolaget en skattekostnad på periodens resultat om 656 tkr. Per den sista juni 2020 har bolaget en 
uppskjuten skattefordran på 323 tkr avseende skatt på tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god. Per sista juni 2020 uppgick kassan till 12,9 mkr och bolaget hade inga räntebärande 
skulder. 

  

http://www.spotlightstockmarket.com/
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Resultaträkningar i sammandrag 
 

(tkr) Januari – juni 
2020 

Januari – juni 
2019 

April – juni 
2020 

April – juni 
2019 

Räkenskaps- 
året 2019 

RÖRELSEINTÄKTER      

Nettoomsättning  20 442 7 407 8 403 4 745 25 325 

Aktiverat arbete för egen räkning 177 - 73 - 124 

Övriga rörelseintäkter - 31 - - 31 

Summa rörelseintäkter  20 619 7 438 8 476 4 745 25 480 
      

RÖRELSEKOSTNADER       

Inköpta varor och tjänster  -10 827 -3 212 -4 670 -2 241 -13 544 

Övriga externa kostnader -2 191 -2 407 -821 -1 278 -4 106 

Personalkostnader  -4 350 -3 155 -2 208 -1 618 -6 505 

Avskrivningar av immateriella och       

materiella anläggningstillgångar  -297 -254 -146 -130 -525 

Summa rörelsekostnader  -17 665 -9 028 -7 845 -5 267 -24 680 
      

Rörelseresultat  2 954 -1 590 631 -522 801 

      

FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - - 

Finansiella intäkter och kostnader  9 -2 -3 -1 -14 

Summa finansiella poster  9 -2 -3 -1 -14 
       

Resultat efter finansiella poster  2 963 -1 592 628 -523 787 
      

Bokslutsdispositioner 78 - -2 - - 

Skatt på periodens resultat  -656 380 -137 183 -145 

      

Periodens resultat  2 385 -1 212 489 -340 642 

      

Antal aktier vid slutet av perioden 9 867 453 9 867 453 9 867 453 9 867 453 9 867 453 

Genomsnittligt antal utestående aktier 9 867 453 8 906 465 9 867 453 9 118 385 9 390 908 
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Balansräkningar i sammandrag 
 
(tkr) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  2 134 761 1 266 

Materiella anläggningstillgångar  1 141 878 907 

Finansiella anläggningstillgångar  1 598 1 919 1 396 

Summa anläggningstillgångar  4 873 3 558 3 569 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager  5 494 5 477 4 948 

Kortfristiga fordringar  6 455 4 680 3 552 

Kassa och Bank  12 866 10 019 13 482 

Summa omsättningstillgångar  24 815 20 176 21 982 
    

Summa tillgångar  29 688 23 734 25 551 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  24 831 20 592 22 446 

    

Obeskattade reserver -78 - - 
    

Långfristiga skulder  - - - 

Kortfristiga skulder  4 935 3 142 3 105 

Summa skulder  4 935 3 142 3 105 
    

Summa eget kapital och skulder  29 688 23 734 25 551 
    

Ställda säkerheter  Inga 2 705 Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

(tkr) Januari – juni 
2020 

Januari – juni 
2019 

Räkenskaps- 
året 2019 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat 2 954 -1 590 801 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 297 254 525 

 3 251 -1 336 1 326 

Erhållen ränta 9 - - 

Erlagd ränta - -2 -14 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  3 260 -1 338 1 312 

förändring av rörelsekapitalet    

    

Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager -545 232 761 

Förändring av rörelsefordringar -2 903 -2 258 -1 131 

Förändring av rörelseskulder 1 830 1 014  977  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 618 -1 012 607 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    -1 032 - -661 

Investering i dotterbolag -859 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -367 -167 -313 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 258 -167 -974 

    

Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld - -314 -314 

Upptagna lån - - - 

Nyemission - 3 782 3 782 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet - 3 468 3 468 

    

Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 13 482 9 069 9 069 

Förändring likvida medel -616 951 4 413 

Likvida medel vid periodens utgång 12 866 10 019 13 482 
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Nyckeltal 
 

(tkr) Januari – juni 
2020 

Januari – juni 
2019 

Räkenskaps- 
Året 2019 

Nettoomsättning 20 442 7 408 25 325 

Bruttovinst* 9 615 4 196 11 781 

Resultat efter finansiella poster 2 963 -1 592 787  

Antalet aktier vid periodens utgång 9 867 453 9 867 453 9 867 453 

Antal anställda, medeltal 13 9 8 

Likvida medel 12 866 10 019 13 482 

 
* 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 2020 kommer att publiceras 
27 november (Q3) Bokslutskommuniké för 2020 
publiceras 19 februari 2021. 
 
 
 
Uppsala den 21 augusti 2020 
 
Johan Wennerberg, VD 


