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Periodens och tredje kvartalets resultat i korthet 

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 26 628 tkr (13 818 tkr) 

• Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 6 186 tkr (6 411 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 184 tkr (-690 tkr) 

• Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till -780 tkr (902 tkr) 

• Eget kapital 30 september 2020 uppgick till 24 208 tkr (21 295 tkr), varav aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr) 

• Eget kapital per aktie uppgick till 2,45 kr (2,16 kr) 

• Likvida medel 30 september 2020, uppgick till 11 218 tkr (9 271 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,22 kr (-0,06 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till 
0,18 kr (-0,05 kr) 

• Tredje kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till -0,08 kr (0,07 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick 
till -0,06 kr (0,07 kr) 

• Bolaget hade vid periodens ingång en orderstock på 26 robotar och vid periodens utgång en orderstock på 2 
robotar.  

• Periodens orderingång uppgår till 58 (61) robotar och 80 (38) robotar har levererats. 

• Tredje kvartalets orderingång var 12 (34) robotar och 17 (20) 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 

Försäljningen har under årets första sex månader gått starkt. Det är först i 
tredje kvartalet vi märkt effekterna av den osäkerhet som en tid präglat de 
flesta andra branscher och vi ser en viss avmattning och en något lägre 
omsättning än budgeterat. Detta har främst påverkat vår nyetablering och 
försäljning i Danmark, där alla branschmässor ställts in eller skjutits på 
framtiden. 

Under perioden januari-september har sammanlagt 80 st EVO Cleaner 
levererats till kunder i Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Holland, Tjeckien, 
Rumänien, Spanien, Schweiz, Kina och Kanada. Detta är fler än under helåret 
2019. 

Fläskpriserna i Europa har sjunkit under året, bland annat på grund av att restaurang- och cateringbranschen 
bromsat in. Priserna ligger dock fortfarande på en relativt hög nivå, vilket beror på en stor efterfrågan från Asien, 
vars inhemska produktion drabbats hårt av afrikansk svinpest (ASF). Samtidigt har efterfrågan i Sverige på 
svenskproducerat kött ökat och priserna här hemma istället stigit med närmare 10% under året. 

I Tyskland har man nyligen upptäckt de första fallen av ASF, vilket medfört att Tyskland fått exportförbud till Kina, 
Japan och Sydkorea. Det har till viss del bidragit till de sjunkande priserna i Europa, men ger samtidigt extra skjuts 
åt exporten från övriga europeiska länder till Asien. Detta märks inte minst i Spanien där den säljare vi anställde 
i juni har fått en flygande start och på kort tid bidragit till att säkra flera viktiga affärer. Vi undersöker nu 
möjligheten att expandera våra distributörskanaler i Spanien för att dra nytta av detta momentum. 

Trots ASF finns en tydlig optimism på flera asiatiska marknader. I Kina byggs nya produktionsanläggningar i rask 
takt och vår kinesiska distributör ser med tillförsikt på framtiden. Det kommer även positiva signaler från Japan 
där vi nyligen tog hem en betydande order från vår japanska distributör. 

Utvecklingen av tvättroboten för kycklingstallar har fortsatt under perioden, men lanseringen av produkten 
kommer att försenas jämfört med den ursprungliga tidplanen. Detta beror dels på tekniska utmaningar, dels på 
en pågående omorganisation och resursförstärkning inom utvecklingsavdelningen. 

En av Envirologics grundare, Jan Sandberg, lämnade sitt styrelseuppdrag och sin operativa roll i bolaget den 
1 november efter att i mer än 20 år ha arbetat med att utveckla och marknadsföra våra unika tvättrobotar runt 
om i världen. Sedan jag kom in som ny VD i januari i år har Jan varit Innovationsansvarig samtidigt som han stöttat 
mig och övriga medarbetare i den dagliga verksamheten under den överlämningsperiod som nu slutförts. Jag vill 
passa på att tacka Jan för den insats han utfört under sina många år i företaget och önska honom lycka till med 
de nya utmaningar som står inför dörren. Det blir en period av omställning för bolaget när Jan nu lämnar, men 
jag har fullt förtroende för att det team av kompetenta medarbetare Jan har varit med att bygga upp kommer 
att fortsätta utveckla Envirologic till en världsledande leverantör inom automatiserad högtryckstvättning. 

 
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 gris-
produktion. 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 NGMs 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 30 september 2020 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 602 ägare 
 
Väsentliga händelser under perioden 
 Johan Wennerberg tillträdde som VD för bolaget den 1 januari 2020. 
 Torben Pedersen utsågs till General Manager för det danska dotterbolaget Envirologic ApS den 1 maj 2020. 
 Bolaget tecknade avtal med återförsäljare i Kina. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 En av Envirologics grundare, Jan Sandberg, utträdde ur styrelsen den 1 november. Jans avgångsvillkor baseras 

på gällande kollektivavtal och medför en engångskostnad för bolaget på ca 2,1 Mkr vilken kommer att belasta 
resultatet i fjärde kvartalet. 

 
Finansiell utveckling 
Den positiva utvecklingen håller i sig. Under perioden har bolaget levererat 80 st robotar, vilket är väsentligt fler 
än under samma period föregående år. Bolagets omsättning under perioden har ökat med 175% jämfört med 
samma period 2019, men har för tredje kvartalet minskat med 4% jämfört med samma kvartal 2019. 

Investeringar i utveckling fortsätter och under perioden har bolaget aktiverat kostnader för eget arbete om 
254 tkr samt för inköpta tjänster till ett värde av 1 219 tkr som redovisats under immateriella tillgångar. 

Bolaget har under tredje kvartalet genomfört en emission i det danska dotterbolaget om 841 tkr. 

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott från tidigare år. Under perioden 
redovisar bolaget en skattekostnad på periodens resultat om 487 tkr. Per den sista september 2020 har bolaget 
en uppskjuten skattefordran på 491 tkr avseende skatt på tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god. Per den 30 september 2020 uppgick kassan till 11 218 tkr och bolaget hade inga 
räntebärande skulder. 
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Resultaträkningar i sammandrag 
 

(tkr) Jan – sep 
2020 

Jan – sep 
2019 

Jul – sep 
2020 

Jul – sep 
2019 

Räkenskaps- 
året 2019 

RÖRELSEINTÄKTER      

Nettoomsättning  26 628 13 818 6 186 6 411 25 325 

Aktiverat arbete för egen räkning 254 39 76 39 124 

Övriga rörelseintäkter - 31 - - 31 

Summa rörelseintäkter  26 882 13 888 6 262 6 450 25 480 
      

RÖRELSEKOSTNADER       

Inköpta varor och tjänster  -14 086 -6 392 -3 260 -3 180 -13 544 

Övriga externa kostnader -3 345 -3 117 -1 153 -710 -4 106 

Personalkostnader  -6 816 -4 682 -2 466 -1 527 -6 505 

Avskrivningar av immateriella och       

materiella anläggningstillgångar  -455 -385 -158 -131 -525 

Summa rörelsekostnader  -24 702 -14 576 -7 037 -5 548 -24 680 
      

Rörelseresultat  2 180 -688 -775 902 801 

      

FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - - 

Finansiella intäkter och kostnader  4 -2 -5 - -14 

Summa finansiella poster  4 -2 -5 - -14 
       

Resultat efter finansiella poster  2 184 -690 -780 902 787 
      

Bokslutsdispositioner 65 - -13 - - 

Skatt på periodens resultat  -487 181 169 -199 -145 

      

Periodens resultat  1 762 -509 -624 703 642 

      

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) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  2 491 880 1 266 

Materiella anläggningstillgångar  1 066 882 907 

Finansiella anläggningstillgångar  2 608 1 721 1 396 

Summa anläggningstillgångar  6 165 3 423 3 569 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager  6 078 6 195 4 948 

Kortfristiga fordringar  5 036 5 472 3 552 

Kassa och Bank  11 218 9 271 13 482 

Summa omsättningstillgångar  22 332 20 938 21 982 
    

Summa tillgångar  28 497 24 361 25 551 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  24 208 21 295 22 446 

    

Obeskattade reserver -65 - - 
    

Långfristiga skulder  - - - 

Kortfristiga skulder  4 354 3 066 3 105 

Summa skulder  4 354 3 066 3 105 
    

Summa eget kapital och skulder  28 497 24 361 25 551 
    

Ställda säkerheter  Inga 2 705 Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

(tkr) Jan – sep 
2020 

Jan – sep 
2019 

Räkenskaps- 
året 2019 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat 2 180 -688 801 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 455 385 525 

 2 635 -303 1 326 

Erhållen ränta 4 - - 

Erlagd ränta - -2 -14 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  2 639 -305 1 312 

förändring av rörelsekapitalet    

    

Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager -1 130 -487 761 

Förändring av rörelsefordringar -1 483 -3 244 -1 131 

Förändring av rörelseskulder 1 249 1 133  977  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 364 -2 598 607 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 472 -195 -661 

Investering i dotterbolag -1 700 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -367 -168 -313 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 539 -363 -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 -2 264 202 4 413 

Likvida medel vid periodens utgång 11 218 9 271 13 482 
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Nyckeltal 
 

(tkr) Jan – sep 
2020 

Jan – sep 
2019 

Räkenskaps- 
Året 2019 

Nettoomsättning 26 628 13 888 25 325 

Bruttovinst* 12 796 7 496 11 781 

Resultat efter finansiella poster 2 184 -690 787  

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

Antal anställda, medeltal 13 9 8 

Likvida medel 11 218 9 271 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 
Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 
19 februari 2021. 
 
Uppsala den 27 november2020 
 
Johan Wennerberg 
Verkställande direktör 


