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Periodens resultat i korthet 

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 836 tkr (12 039 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till -820 tkr (2 335 tkr) 

• Eget kapital 31 mars 2021 uppgick till 19 440 tkr (24 342 tkr), varav aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr) 

• Eget kapital per aktie uppgick till 1,97 kr (2,46 kr) 

• Likvida medel 31 mars 2021, uppgick till 10 339 tkr (14 731 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,24 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till 
-0,07 kr (0,19 kr) 

• Bolaget hade vid periodens ingång en orderstock på 8 robotar och vid periodens utgång en orderstock på 
2 robotar (se vidare kommentar i VD-ordet). 

• Periodens orderingång uppgår till 19 (30) robotar och 25 (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 

Orderingången i första kvartalet var mindre än väntat, framför allt på 
den svenska marknaden, och resultatet blev därför lägre än 
budgeterat. Under perioden har sammanlagt 25 st EVO Cleaner 
levererats till kunder i Sverige, Frankrike, Holland och Spanien. 

Orderstocken vid periodens utgång var endast 2 robotar, men 
orderingången hittills i andra kvartalet har varit god. Vi avser att i 
kommande kvartalsrapporter inte längre redovisa orderstock vid 
periodens utgång eftersom denna uppgift kan vara missledande 
avseende kommande periods utveckling. 

Avräkningspriset för slaktgris i Europa föll med ca 40% under 2020 men 
har tack vare ökad efterfrågan från Asien återhämtat sig något under 
perioden och ligger idag strax över de senaste tio årens 
genomsnittspris. Trots de låga grispriserna i Europa är vår 
exportförsäljning fortsatt stark, framför allt till Japan, Holland, Spanien 
och Frankrike där RV Biotech vann utmärkelsen årets distributör 2020. 

De svenska grispriserna ligger stabilt kvar på historiskt höga nivåer, ca 
25% över priserna i övriga Europa. Trots god ekonomi i branschen 
skapar ökade spannmålspriser och turbulens på den europeiska 
marknaden viss oro även hos svenska grisbönder, och många väljer att 
avvakta den fortsatta utvecklingen innan man tar investeringsbeslut. 

Ytterligare två faktorer hämmar vår försäljning i Sverige. På grund av 
Corona-pandemin har vi inte haft möjlighet att delta i branschmässor eller träffa kunder i den utsträckning vi 
önskat under det senaste året och därmed inte varit lika synliga på marknaden. Vi har vidtagit en serie åtgärder 
för att öka vår marknadsnärvaro. Bland annat arbetar vi fokuserat med marknadskommunikation i sociala 
medier, via nyhetsbrev och i direktkontakt med befintliga och potentiella kunder. Vi har också nyligen förstärkt 
säljorganisationen med en säljare dedikerad för den svenska marknaden för att möjliggöra ett mer effektivt 
säljarbete när restriktionerna lättar. Den andra faktorn är att den svenska marknaden börjar bli mättad då vi idag 
har en marknadsandel i Sverige på närmare 50%. Samtidigt som det i sig är en lovande indikation på vad som är 
möjligt att uppnå på exportmarknaderna så får vi acceptera att en mättad marknad försvårar nyförsäljning. 
Däremot väntas eftermarknadsförsäljningen gå fortsatt starkt i Sverige eftersom vi har en stor bas installerade 
robotar i drift. 

 
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 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 31 mars 2021 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 541 ägare 
 
Väsentliga händelser under perioden 
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Vid årsstämman 23 april valdes Anders Lif och Martin Pamrin till nya styrelseledamöter och Stefan Kaiser till ny 
styrelsesuppleant. Samtidigt avtackades avgående styrelseledamöter Kenneth Alness och Christer Pamrin. 
 
Finansiell utveckling 
Investeringar i utveckling fortsätter. Under perioden har bolaget inte aktiverat kostnader för eget arbete men 
för inköpta tjänster till ett värde av 211 tkr som redovisats under immateriella tillgångar. 

Bolaget har under första kvartalet tillfört kapital till den danska dotterbolaget genom en emission om 276 tkr i 
syfte att täcka omställningskostnader. Detta belastar resultatet i första kvartalet. 

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott från tidigare år. Under perioden 
redovisar bolaget en ökad skattefordran på periodens resultat om 97 tkr. Per den sista mars 2021 har bolaget en 
uppskjuten skattefordran på 942 tkr avseende skatt på perioden och tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god. Per sista mars 2021 uppgick kassan till 10 339 tkr och bolaget hade inga räntebärande 
skulder. 
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Resultaträkningar i sammandrag 
 

(tkr) Jan – mar 
2021 

Jan – mar 
2020 

Räkenskaps- 
året 2020 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  7 836 12 039 34 863 

Aktiverat arbete för egen räkning - 104 346 

Övriga rörelseintäkter - - 6 

Summa rörelseintäkter  7 836 12 143 35 215 
    

RÖRELSEKOSTNADER     

Inköpta varor och tjänster  -4 578 -6 157 -18 580 

Övriga externa kostnader -1 129 -1 370 -4 704 

Personalkostnader  -2 516 -2 142 -11 389 

Avskrivningar av immateriella och     

materiella anläggningstillgångar  -161 -151 -621 

Summa rörelsekostnader  -8 385 -9 820 -35 294 
    

Rörelseresultat  -549 2 323 -79 

    

FINANSIELLA POSTER     

Resultat från andelar i koncernföretag -276 - -2 050 

Finansiella intäkter och kostnader  5 12 -20 

Summa finansiella poster  5 12 -2 070 
     

Resultat efter finansiella poster  -820 2 335 -2 149 
    

Bokslutsdispositioner - 80 - 

Skatt på periodens resultat  97 -519 -134 

    

Periodens resultat  -723 1 896 -2 283 

    

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

Genomsnittligt antal utestående aktier 9 867 453 9 867 453 9 867 453 
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Balansräkningar i sammandrag 
 
(tkr) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  2 641 1 519 2 513 

Materiella anläggningstillgångar  933 1 044 1 012 

Finansiella anläggningstillgångar  1009 877 911 

Summa anläggningstillgångar  4583 3 440 4 436 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager  6 245 4 893 6 349 

Kortfristiga fordringar  4 730 5 737 4 335 

Kassa och Bank  10 339 14 731 10 520 

Summa omsättningstillgångar  21 314 25 361 21 204 
    

Summa tillgångar  25 897 28 801 25 640 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  19 440 24 342 20 163 

    

Obeskattade reserver - -80 - 
    

Långfristiga skulder  - - - 

Kortfristiga skulder  6 457 4 539 5 477 

Summa skulder  6 457 4 539 5 477 
    

Summa eget kapital och skulder  25 897 28 801 25 640 
    

Ställda säkerheter  Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

(tkr) Jan – mar 
2021 

Jan – mar 
2020 

Räkenskaps- 
året 2020 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -549 2 322 -79 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 161 151 621 

 -388 2 473 542 

Erhållen ränta 5 12 - 

Erlagd ränta - - -21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -383 2 485 521 

förändring av rörelsekapitalet    

    

Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager 104 55 -1 401 

Förändring av rörelsefordringar -395 -2 184 -783 

Förändring av rörelseskulder 980 1 434 2 372  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 689 -695 188 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -211 -335 -1 575 

Investering i dotterbolag -276 - -1 700 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -206 -396 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -487 -541 -3 671 

    

Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld - - - 

Upptagna lån - - - 

Nyemission - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet - - - 

    

Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 10 520 13 482 13 482 

Förändring likvida medel -181 1 249 -2 962 

Likvida medel vid periodens utgång 10 339 14 731 10 520 
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Nyckeltal 
 

(tkr) Jan – mar 
2021 

Jan – mar 
2020 

Räkenskaps- 
Året 2020 

Nettoomsättning 7 836 12 039 34 863 

Bruttovinst* 3 258 5 882 16 283 

Resultat efter finansiella poster -820 2 335 -2 149 

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

Antal anställda, medeltal 13 12 14 

Likvida medel 10 339 14 731 10 520 

 
* 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 2021 publiceras 21 maj (Q1), 27 
augusti (Q2) och 19 november (Q3). Bokslutskommuniké 
2021 publiceras 18 februari 2022. 
 
Uppsala den 21 maj 2021 
 
Johan Wennerberg 
Verkställande direktör 


