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DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022 

Envirologic AB (Publ.) 
 

 

Periodens resultat i korthet 

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 10 637 tkr (7 836 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till -273 tkr (-820 tkr) 

• Eget kapital 31 mars 2022 uppgick till 18 753 tkr (19 440 tkr), varav aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr) 

• Eget kapital per aktie uppgick till 1,90 kr (1,97 kr) 

• Likvida medel 31 mars 2022 uppgick till 8 596 tkr (10 339 tkr) 

• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,06 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till    

-0,02 kr (-0,07 kr) 

 

Orderingång & leverans 

• Periodens orderingång uppgår till 22 (19) robotar och 33 (25) robotar har levererats 
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Kommentar från VD 

Efter en stark avslutning på 2021 så har vi gått in i det nya året med stor tillförsikt och optimism. Vi ser en 

ökande omsättning under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. Det råder brist på 

arbetskraft inom lantbruket och inte minst till så pass krävande arbetsuppgifter som att tvätta djurstall, vilket 

gynnar en utveckling mot ökad automatisering. 

 

Som en konsekvens av ökande priser på insatsvaror såsom spannmål (foder), energi och drivmedel ser vi att 

våra kunders ekonomiska situation på flera marknader försämrats och därmed i vissa fall investeringsviljan i det 

korta perspektivet. Vi ser också att tillgången till material och komponenter i vår produktion försämrats, något 

som vi arbetar intensivt med att bemöta för att kunna hålla nere leveranstider mot våra kunder samt våra 

produktionskostnader. Vi följer utvecklingen i vår omgivning noggrant samt vidtager löpande åtgärder med 

syfte att minimera påverkan och eventuella risker.  

 

Utvecklingen av vår tvättrobot anpassad för kycklingstall fortskrider enligt plan och vi planerar för en 

marknadsintroduktion på den svenska marknaden under slutet på detta år. Samtidigt förbereder vi för en 

bredare lansering på ytterligare marknader under början av nästa år. I de kontakter vi har med marknadens 

aktörer stärks vi i vår uppfattning att det finns en god efterfrågan på automatiserad högtryckstvätt även av 

kycklingsstall.  

 

Arbetet med att färdigställa våra nya lokaler löper på enligt plan. Vi ser fram emot att under sommaren flytta 

till större och bättre anpassade lokaler med ökad produktionskapacitet. 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot resterande del av året och alla de spännande händelser och utmaningar som 

ligger framför oss, vilket vi tar oss an med stor entusiasm! 

 

Martin Pamrin, 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 2022 hade bolaget 9 867 453 aktier fördelat på 755 ägare. 

 

Väsentliga händelser under perioden 

• Johan Wennberg har avgått som verkställande direktör 

• Martin Pamrin har tillträtt som verkställande direktör 

• Rysslands invasion av Ukraina har skapat allmän och ekonomisk osäkerhet i omvärlden, påverkat 

produktion, tillgång och pris på råvaror och komponenter. Vidare har ökade kostnader för insatsvaror 

såsom foder, energi och drivmedel bidragit till en ansträngd ekonomisk situation hos många kunder 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Vid årsstämman 29 april valdes Anders Landelius och Ulf Stern till nya styrelseledamöter samtidigt som 

avgående styrelseledamot Anders Lundström avtackades 

 

Finansiell utveckling 

Investeringar i utveckling fortsätter. Under första kvartalet har bolaget aktiverat kostnader för eget arbete om 

22 tkr samt för inköpta tjänster till ett värde av 735 tkr som redovisats under immateriella tillgångar. Bolaget 

redovisar uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott från tidigare år. Under perioden redovisar 

bolaget en ökad skattefordran på periodens resultat om 54 tkr. Per den sista mars 2022 har bolaget en 

uppskjuten skattefordran på 1 047 tkr avseende skatt på perioden och tidigare års underskott. Bolagets 

likviditet är god. Per sista mars 2022 uppgick kassan till 8 596 tkr och bolaget hade inga räntebärande skulder. 
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Resultaträkningar i sammandrag 

 

(tkr)  
Jan – mars 

2022 
Jan – mars 

2021 
Räkenskaps- 

året 2021 

RÖRELSEINTÄKTER     

Nettoomsättning   10 637 7 836 37 640 

Aktiverat arbete för egen räkning  757 - 761 

Övriga rörelseintäkter  163 - 97 

Summa rörelseintäkter   11 557 7 836 38 498 

     

RÖRELSEKOSTNADER      

Inköpta varor och tjänster   -6 434 - 4 578 -20 227 

Övriga externa kostnader  -2 206 -1 129 -5 983 

Personalkostnader   -2 950 -2 517 -12 195 

Avskrivningar av immateriella och      

materiella anläggningstillgångar   -98 -161 -742 

Summa rörelsekostnader   -11 688 -8 385 -39 147 

     

Rörelseresultat   -131 -549 -649 

     

FINANSIELLA POSTER      

Resultat från andelar i koncernföretag  - -276 -616 

Finansiella intäkter och kostnader   -142 5 -75 

Summa finansiella poster   -142 -271 -691 

     

Resultat efter finansiella poster   -273 -820 -1 340 

     

Bokslutsdispositioner  - - - 

Skatt på periodens resultat   54 97 148 

     

Periodens resultat   -219 -723 -1 192 

     

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) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  3 690 2 641 2 947 

Materiella anläggningstillgångar  760 933 671 

Finansiella anläggningstillgångar  1 047 1 009 992 

Summa anläggningstillgångar  5 497 4 583 4 610 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager  7 143 6 245 5 532 

Kortfristiga fordringar  5 097 4 730 8 676 

Kassa och Bank  8 596 10 339 7 058 

Summa omsättningstillgångar  20 836 21 314 21 266 

    

Summa tillgångar  26 333 25 897 25 876 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  18 753 19 440 18 971 

    

Obeskattade reserver - - - 

    

Långfristiga skulder  - - - 

Kortfristiga skulder  7 580 6 457 6 905 

Summa skulder  7 580 6 457 6 905 

    

Summa eget kapital och skulder  26 333 25 897 25 876 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

 

(tkr) 
Jan – mars 

2022 
Jan – mars 

2021 
Räkenskaps- 

året 2021 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -131 -549 -649 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

98 161 742 

 -33 -388 93 

Erhållen ränta och liknande poster - 5 - 

Erlagd ränta och liknande poster -142 - -75 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -175 -383 18 

förändring av rörelsekapitalet    

    

Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager -1 611  104 818 

Förändring av rörelsefordringar 3 580 -395 -4 342 

Förändring av rörelseskulder 675 980 1 428 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 644 689 -2 096 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -757 -211 -762 

Investering i dotterbolag - -276 -549 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -174 - -73 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -931 -487 -1 384 

    

Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld - - - 

Upptagna lån - - - 

Nyemission - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet - - - 

    

Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 7 058 10 520 10 520 

Förändring likvida medel 1 538 -181 -3 462 

Likvida medel vid periodens utgång 8 596 10 339 7 058 
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Nyckeltal 

 

(tkr)   
Jan – mars 

2022  
Jan – mars 

2021 
Räkenskaps- 

året 2021 

Nettoomsättning   10 637 7 836 37 640 

Bruttovinst*   4 203 3 258 17 413 

Resultat före avskriv. och finansiella poster (EBITDA)   -33 -388 93 

Resultat efter finansiella poster   -273 -820 -1 340 

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

Antal anställda, medeltal   16 13 15  

Likvida medel   8 596 10 339 7 058 

 
* 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 

Kvartalsrapport Q1:  20 maj  

Kvartalsrapport Q2:  26 augusti  

Kvartalsrapport Q3:  18 november  

Bokslutskommuniké 2022:  17 februari 2023 

 

Uppsala den 20 maj 2022 

 

Martin Pamrin 

Verkställande direktör 


