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Periodens resultat i korthet 
 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till 12 039 tkr (2 662 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 335 tkr (-1 069 tkr) 

• Eget kapital 31 mars 2020 uppgick till 24 342 tkr (17 150 tkr), varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 139 tkr) 

• Likvida medel, 31 mars 2020, 14 731 tkr (7 907 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,11 kr) 

• Bolaget hade vid periodens ingång en orderstock på 25 robotar och vid periodens utgång en orderstock 

på 19 robotar.  

• Periodens orderingång uppgår till 30 robotar och 36 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 
 
2020 har börjat starkt. Vi gick in i året med en bra orderstock och orderingången under första kvartalet har varit 

god, mycket tack vare fortsatt höga priser på fläsk. Vi har under perioden levererat 36 EVO Cleaner till kunder i 

Sverige, Finland, Frankrike, Bulgarien och Kanada. Även orderstocken vid periodens slut var bra och produktionen 

arbetar fortfarande för högtryck för att leverera beställningar som kom in under första kvartalet från Sverige, 

Danmark, Finland och Frankrike. 

Även om den pågående corona-pandemin ännu inte haft några betydande negativa effekter på vår verksamhet, 

följer vi utvecklingen noga och har tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella kommande störningar i 

materialleveranser och försäljning. 

Vi har under april märkt viss avmattning i orderingång, främst beroende på att flera av våra distributörer i Europa 

har svårt att komma ut på kundbesök och att det tycks finnas en generell tendens i de flesta branscher att avvakta 

med investeringsbeslut tills läget stabiliseras. Detta motverkas i någon grad av att efterfrågan på automatiserad 

tvättning av grisstallar har blivit större, dels eftersom det är svårt att hitta utländsk arbetskraft under rådande 

reserestriktioner, dels eftersom pandemin ökar medvetenheten om god djurhållning och hygien i stallar. 

Ingen vet idag hur svåra och långvariga corona-pandemins effekter på samhällsekonomin blir, men min bedömning 

är att livsmedelsbranschen inklusive våra kunder grisproducenterna kommer att klara sig bra. Efterfrågan på 

livsmedel är oförändrad och ekonomin i grisbranschen är fortsatt god. Det kan i själva verket bli så att den svenska 

livsmedelsbranschen stärks på lång sikt, då corona-pandemin tydligt visat på vikten av att vara självförsörjande i 

tider med stängda gränser och minskat internationellt handelsutbyte. 

Jag tror också att framtidsutsikterna för kycklingproducenter är fortsatt goda och vi driver därför utvecklingen av 

tvättroboten för kycklingstallar vidare enligt plan. 

Även satsningen i Danmark fortsätter och vi har nyligen anställt Torben Pedersen som General Manager, med 

uppgift att kick-starta försäljningen i Danmark så snart landets restriktioner lättar. 

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 mars 2020 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 519 ägare. 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Johan Wennerberg tillträder som ny VD för bolaget. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Torben Pedersen utses till ny General Manager för det danska dotterbolaget. 

 

Finansiell utveckling 

Den positiva utvecklingen från förra året fortsätter och under kvartalet har antalet installerade robotar väsentligt 

ökat jämfört med föregående år. Under första kvartalet har bolaget levererat och installerat 36 st robotar.  

Under året har bolaget aktiverat kostnader för eget arbete om 104 tkr samt inköpta tjänster till ett värde av 

230 tkr som redovisats under immateriella tillgångar. 

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på bolagets skattemässiga underskott från tidigare år. Under kvartalet 

redovisar bolaget en skattekostnad på kvartalets resultat om 519 tkr. Per den sista mars 2020 har bolaget en 

uppskjuten skattefordran på 460 tkr avseende skatt på tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god. Bolagets kassa uppgår till 14,7 mkr och bolaget har inga räntebärande skulder. 

  

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

 
   

   

(tkr) 
Januari – 

mars 2020 
Januari – 

mars 2019 
 Räkenskapsåret 

2019  

RÖRELSEINTÄKTER      

Nettoomsättning  12 039 2 662  25 325  

Aktiverat arbete för egen räkning 104 -  124  

Övriga rörelseintäkter - 31  31  

Summa rörelseintäkter  12 143 2 693  25 480  

 
     

RÖRELSEKOSTNADER       

Inköpta varor och tjänster  -6 157 -971  -13 544  

Övriga externa kostnader -1 370 -1 129  -4 106  

Personalkostnader  -2 142 -1 537  -6 505  

Avskrivningar av immateriella och       

materiella anläggningstillgångar  -151 -124  -525  

Summa rörelsekostnader  -9 820 -3 761  -24 680  

 
     

Rörelseresultat  2 323 -1 068  801  

      

 
     

FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag - -  -  

Finansiella intäkter och kostnader  12 -1  -14  

Summa finansiella poster  12 -1  -14  

 
      

Resultat efter finansiella poster  2 335 -1 069  787  

 
     

Bokslutsdispositioner 80 -  - 
 
 

Skatt på periodens resultat  -519 197  -145  

      

Periodens resultat  1 896 -872  642  

      

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

Genomsnittligt antal utestående aktier 9 867 453 8 692 191  9 390 908  
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Balansräkningar i sammandrag       

       

(tkr)  2020-03-31  2019-03-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar   1 519   838  1 266 

Materiella anläggningstillgångar   1 044  785  907 

Finansiella anläggningstillgångar    877  1 737  1 396 

Summa anläggningstillgångar    3 440  3 360  3 569 

       

Omsättningstillgångar       

Varulager   4 893  5 865  4 948 

Kortfristiga fordringar   5 737  1 786  3 552 

Kassa och Bank    14 731  7 907  13 482 

Summa omsättningstillgångar    25 361  15 558  21 982 

       

Summa tillgångar   28 801  18 918  25 551 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital   24 342  17 150  22 446 

       

Obeskattade reserver  -80  -  - 

       

Långfristiga skulder   -  -  - 

Kortfristiga skulder    4 539  1 768  3 105 

Summa skulder    4 539  1 768  3 105 

       

Summa eget kapital och skulder   28 801  18 918  25 551 

       

Ställda säkerheter   Inga  2 705  Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 

       
 



 
 

    
556572-1775 

 
 

Sida 6 av 6 

Nyckeltal (tkr) 
 
     

 
Janauari - mars 

2020 
Janauari - mars 

2019 
Räkenskapsåret 

2019 

    
Nettoomsättning 12 039 2 662 25 325 
Bruttovinst*  5 882 1 691 11 781 
Resultat efter finansiella poster 2 335 -1 069 787  
Antalet aktier vid periodens utgång 9 867 453 8 692 191 9 867 453 
Antal anställda, medeltal 12 6 8 
Likvida medel 14 731 9 407 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 21 augusti (Q2), 27 november (Q3) Bokslutskommuniké för 2020 

publiceras 19 februari 2021. 

 

 

Uppsala den 15 maj 2020 

 

Johan Wennerberg 

Verkställande direktör 


