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Periodens resultat i korthet 
 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till 37 640 tkr (34 863 tkr) 

• Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgår till 14 020 tkr (8 236 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till -1 340 tkr* (-2 149 tkr) 

• Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -480 tkr* (-4 333 tkr) 

• Eget kapital 31 december 2021 uppgick till 18 971 tkr (20 163 tkr), varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr) 

• Eget kapital per aktie uppgick till 1,92 kr (2,04 kr) 

• Likvida medel, 31 december 2021 7 058 tkr (10 520 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,01 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till    

-0,12 kr (-0,23 kr) 

• Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,23 kr), resultat efter skatt per aktie 

uppgick till -0,05 kr (-0,17 kr) 

Orderläge 

 

• Periodens orderingång uppgår till 129 (85) robotar och 115 (102) robotar har levererats. 

• Fjärde kvartalets orderingång var 53 (28) robotar och 42 (22) robotar har levererats 

 
*  Varav 2 279 tkr är kostnader av engångskaraktär som belastar resultatet i fjärde kvartalet 
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Kommentar från VD Martin Pamrin 

Efter en stark avslutning på 2021 och med en försäljning för året som helhet samt specifikt fjärde kvartalet på 
historiska rekordnivåer går Envirologic in i det nya året med stor tillförsikt och optimism. Efterfrågan på en alltmer 
mogen marknad för automatiserad högtryckstvätt av grisstallar är fortsatt på uppåtgående. Vi ser att allt fler 
grisuppfödare överger manuell stalltvätt till fördel för automatiserad tvätt med syfte att uppnå ökad 
produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och bättre hygien. Vi förutspår dessutom att ökande krav på restriktiv 
antibiotikaanvändning inom djurhållningen i Europa kommer bidraga ytterligare till att belysa vikten av god hygien 
i djurhållning. 

Det ökande intresset för våra produkter tar sig bland annat uttryck i att vi återkommande kontaktas av 
distributörer som önskar sälja vår tvättlösning från så vitt skilda delar av världen som Asien, Sydamerika, Oceanien 
och Europa. Under 2022 kommer vi intensifiera arbetet med att säkerställa att våra befintliga partners får de allra 
bästa förutsättningar att marknadsföra och sälja våra produkter. Vi kommer också lägga stor kraft på att bredda 
vårt partnernätverk genom att etablera nya partnerskap på ännu oexploaterade marknader. Diskussioner pågår 
bland annat för att i en nära framtid etablera nya partnerskap i t.ex. Tyskland och Polen. 

Utvecklingen av en tvättrobot anpassad för automatiserad tvätt av kycklingstall har som tidigare kommunicerats 
tagit längre tid än ursprunglig plan. Då vi nu lyckats hitta en stabil teknisk plattform planerar vi nu efter 
genomförda användartester i autentisk miljö för en marknadsintroduktion under andra halvåret 2022. Vi har 
redan fått positiva signaler ifrån marknaden och ser fram emot att komma igång med marknadsbearbetningen. 

Under sommaren flyttar vi verksamheten till större och bättre anpassade lokaler för ökad produktion vilket är i 
linje med våra tillväxtambitioner. I dessa nybyggda och moderna lokaler hoppas vi kunna bidra till fortsatt god 
trivsel och engagemang hos personalen samt öka Envirologics attraktionskraft som arbetsgivare. 

Slutligen så skulle jag vilja tacka för förtroendet samt möjligheten att tillsammans med mycket kompetenta 
kollegor befästa Envirologics marknadsledande position inom automatiserad högtryckstvätt i utmanande miljöer. 
Det är med stor entusiasm och glädje vi tar oss an denna uppgift och ser fram emot ett mycket spännande år!  

 

Martin Pamrin / Verkställande direktör 
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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 december 2021 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 772 

ägare. 

 

Väsentliga händelser under perioden 
 

• Samtlig personal i det danska dotterbolaget Envirologic ApS sades upp. 

• Vid årsstämman valdes Anders Lif och Martin Pamrin in som ordinarie ledamöter och Stefan Kaiser som 

suppleant i styrelsen. 

• Vid årsstämman avtackades avgående styrelseledamöter Kenneth Alness och Christer Pamrin. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Johan Wennberg har avgått som verkställande direktör. 

• Martin Pamrin har tillträtt som verkställande direktör. 

• Ett hyresavtal har ingåtts för att möjliggöra flytt till större och mer ändamålsenliga lokaler. 

 

Finansiell utveckling 

Under året har bolaget aktiverat kostnader för inköpta tjänster till ett värde av 762 tkr som redovisats under 

immateriella tillgångar.  

Bolaget redovisar uppskjuten skattefordran på bolagets skattemässiga underskott från tidigare år. Per den sista 

december 2021 har bolaget en uppskjuten skattefordran på 993 tkr avseende skatt på tidigare års underskott. 

Bolagets likviditet är god, bolagets kassa uppgår till 7,1 mkr och bolaget har inga räntebärande skulder. Under 

januari har kundfordringar i bokslutet betalats och kassan per sista januari uppgår till 10,5 mkr.  
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Resultaträkningar i sammandrag     
   

        

(tkr) 
Okt – dec  

2021 
Okt – dec 

2020 
Räkenskapsåret 

2021 
 Räkenskapsåret 

2020  

RÖRELSEINTÄKTER       

Nettoomsättning  14 020 8 236 37 640  34 863  

Aktiverat arbete för egen räkning 358 92 761  346  

Övriga rörelseintäkter 92 6 97  6  

Summa rörelseintäkter  14 470 8 334 38 498  35 215  

       

RÖRELSEKOSTNADER        

Inköpta varor och tjänster  -7 337 -4 494 -20 227  -18 580  

Övriga externa kostnader -2 282 -1 360 -5 983  -4 704  

Personalkostnader*  -4 690 -4 573 -12 195  -11 389  

Avskrivningar av immateriella och        

materiella anläggningstillgångar  -256 -166 -742  -621  

Summa rörelsekostnader  -14 565 -10 593 -39 147  -35 294  

       

Rörelseresultat  -95 -2 259 -649  -79  

       

      
 

FINANSIELLA POSTER       
 

Resultat från andelar i koncernföretag* -340 -2 050 -616  -2 050  

Finansiella intäkter och kostnader  -45 -24 -75  -20  

Summa finansiella poster  -385 -2 074 -691  -2 070  

        

Resultat efter finansiella poster  -480 -4 333 -1 340  -2 149  

       

Bokslutsdispositioner - -65 -  - 
 
 

Skatt på periodens resultat  -26 353 148  -134  

       

Periodens resultat  -506 -4 045 -1 192  -2 283  

       

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

Genomsnittligt antal utestående aktier 9 867 453 9 867 453 9 867 453  9 867 453  
 

* Varav 2 279 tkr är kostnader av engångskaraktär som belastar resultatet i fjärde kvartalet samt 2 555 tkr 

för hela räkenskapsåret 2021. 
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Balansräkningar i sammandrag      

      

(tkr)  2021-12-31  2020-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   2 947  2 513 

Materiella anläggningstillgångar   671  1 012 

Finansiella anläggningstillgångar    992  911 

Summa anläggningstillgångar    4 610  4 436 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager   5 532  6 349 

Kortfristiga fordringar   8 676  4 335 

Kassa och Bank    7 058  10 520 

Summa omsättningstillgångar    21 266  21 204 

     

Summa tillgångar   25 876  25 640 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital   18 971  20 163 

     

Obeskattade reserver  -  - 

     

Långfristiga skulder   -  - 

Kortfristiga skulder    6 905  5 477 

Summa skulder    6 905  5 477 
     

Summa eget kapital och skulder   25 876  25 640 

     

Ställda säkerheter   Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga 
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Kassaflödesanalys 

(tkr) 
Räkenskaps-

året 2021 
 Räkenskaps-

året 2020 

    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -649  -79 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

 

  

 

742 621 

 93  542 

Erhållen ränta -  - 

Erlagd ränta -75  -21 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    18  521 

förändring av rörelsekapitalet    
    
Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager 818  -1 401 

Förändring av rörelsefordringar -4 342  -783 

Förändring av rörelseskulder 1 428   2 372 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 096  188 
    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 762  -1 575 

Investering i dotterbolag -549  -1 700 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -73  -396 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 384  -3 671 
    
Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld -  - 

Upptagna lån -  - 

Nyemission -   - 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -  - 
    
Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 10 520   13 482 

Förändring likvida medel -3 462   -2 962 

Likvida medel vid periodens utgång 7 058   10 520 
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Bolagets förändring i eget kapital 

(tkr) 
Aktiekapital Reservfond 

Fond för 
utv. avg Överkursfond 

Ansamlad 
förlust 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 
januari 2020 1 293 4 765 847 19 498 -3 957 22 446 

Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   1 575  -1 575 - 

Avskrivning aktiverade 
utvecklingsutgifter   -116  116 - 

Årets resultat     -2 283 -2 283 

Utgående balans per 
31 december 2020 1 293 4 765 2 306 19 498 -7 699 20 163 

       
Ingående balans per 1 
januari 2021 1 293 4 765 2 306 19 498 -7 699 20 163 

Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   762  -762 - 

Avskrivning aktiverade 
utvecklingsutgifter   -121  121 - 

Årets resultat     -1 192 -1 192 

Utgående balans per 
31 december 2021 1 293 4 765 2 947 19 498 -9 532 18 971 
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Nyckeltal (tkr) 
 
    

 
Räkenskapsåret 

2021 
Räkenskapsåret 

2020 

   
Nettoomsättning 37 640 34 863 

   
Bruttovinst*  17 413 16 283 
Resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) 93 542 
Resultat efter finansiella poster** -1 340 -2 149  
Antalet aktier vid periodens utgång 9 867 453 9 867 453 
Antal anställda, medeltal 15 14 
Likvida medel 7 058 10 520 

 

* Avser nettoomsättning minus summa varor och tjänster.    
** Varav 752 tkr avser nedskrivningar av fordringar och andelar i dotterbolag samt 1 803 tkr som avser 
personalkostnader av engångskaraktär.  
 

 

 
Granskning av räkenskaperna 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.  

Kommunikén har upprättats i enlighet med reglerna för Spotlight Stock Market 

 

Kommande rapporttillfällen 

Kvartalsrapport Q1:                   20 maj 
Kvartalsrapport Q2:                   26 augusti 
Kvartalsrapport Q3:                   18 november 
Bokslutskommuniké 2022:       17 februari 2023 
 

Bolagsstämma ska hållas 29 april 2022 i Uppsala. 

 

Uppsala 18:e februari 2022 

 

Styrelsen  

Envirologic AB (Publ.) 


