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Delårsrapport januari – juni 2017 

 

Envirologic AB (Publ) 
 
 

Väsentliga händelser under perioden: 

 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 8 652 tkr (2 290 tkr) 

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 6 393 tkr (1 170 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 1 113 tkr (–1 726 tkr) 

• Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, 2 036 tkr (-842 tkr) 

• Eget kapital 30/6 2017 uppgick till 9 977 tkr (2 964 tkr) 

• Likvida medel, 30/6 2017, 1 985 tkr (92 tkr) 

• Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (-0,34 kr) 

• Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (-0,17 kr) 

• Nya roboten Evo Cleaner levererad till kunder 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett 

robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.  
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Kommentarer från VD Jan Sandberg: 

 
 
Under våren ökade vi leveranstakten av Evo Cleaner vilket 
innebar att såväl produktion och support ställdes på prov. 
Tillverkningen av robotar låg ett tag efter men tack vare ett 
stort engagemang av all produktionspersonal togs det igen 
och före midsommar var vi ikapp. Att vi också har ett väl 
fungerande servicenät är oerhört värdefullt när man 
driftsätter den här typen av utrustning och de har alla gjort 
ett fantastiskt jobb. 
Leveranserna fortsätter, under sommaren något begränsat, 
och under hösten finns en leveransplan som är fortsatt 
tuff. Totalt 13 st. robotar beställdes under Q2, varav drygt 
hälften var av den nya modellen. Det innebär att det blir 
fler användare av Evo Cleaner med synpunkter och 
önskemål som vi jobbar vidare med, vilket för utvecklingen 
vidare. 
Evo Cleaner har visats på tre olika mässor i Sverige under 
kvartalet där intresset har varit stort. Att användarvänligheten ökat så markant upplevs som positivt även 
när man bara visar den på en mässa. De som redan använder den är också imponerade över den höga 
precision den rör sig med, vilket innebär att den går mycket säkrare i trånga utrymmen. Att den därtill 
tvättar upp till 40 % snabbare minskar tom tiden i stallarna och möjliggör ökad produktion.  
 
Starkt intresse från Finland gjorde att demonstrationer även kördes där. Det är en grupp producenter i 
Österbotten som har fått upp ögonen för vår nya robot. Demonstrationerna resulterade i ett antal 
kundprospekt som vi jobbar vidare med. Att vi redan har några robotar i området som vi servar med hjälp 
av partner ökar möjligheten att sälja. 
Till vår distributör i Kanada levererades under sommaren en maskin.  
 
Under hösten kommer vi att ta nya tag igen utanför Sverige och möten finns inbokade i Danmark, 
Tyskland och Spanien. Europeiska grisproducenter har idag bra betalt för sina produkter vilket ökar deras 
intresse för att göra investeringar. Nu gäller det att få igång och utbilda våra säljkanaler för att 
marknadsföra den nya roboten och där det inte går, etablera nya.  
 
Den svenska försäljningen kommer att vara fortsatt viktig under vintern och försäljningsavdelningen 
kommer att förstärkas för att öka satsningen i länder utanför Sverige. Det blir en spännande höst och 
Envirologic spänner musklerna ytterligare. 
 
 
 
 
Jan Sandberg 
VD Envirologic 
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Väsentliga händelser under perioden 

 
Leveranserna av EVO Cleaner skalades upp, 9 st. installerade. 
 
Nya order på totalt 11 robotar mottagna. 
 
 
 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Ytterligare 4 st. Evo Cleaner installerade.  

 
 
 
 
 
 
 
Om Envirologic  

 
Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har 
utvecklat och patenterat ett robotsystem för 
kostnadseffektiv tvättning/rengöring av 
hälsovådliga utrymmen, utan att äventyra 
tvättpersonalens hälsa. 
 
Bolaget är en ledande global leverantör av 
automatiserade tvättlösningar inom 
grisproduktionen. Leveranser har skett till 18 
länder i Europa, Nordamerika, Japan och 
Australien och inom flera olika branscher. 
Envirologic och är ett publikt aktiebolag (XSAT: 
ENVI) med verksamhet i Uppsala. 
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Envirologics aktie 

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens 
SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på 
aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista juni 2017 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 634 
ägare. 
 
Bolaget har två utestående optionsprogram: 
En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 
april – 15 april 2018.  
 
En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 
april – 15 april 2019. 
 
Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs 
under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock 
lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor 
 
Per den sista juni 2017 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 
outnyttjade optioner TO 2 B. 
 

Finansiell utveckling 

Det andra kvartalet och därmed även delåret präglas till stor del av att ett flertal robotar nu har sålts och 
levererats. Totalt har under första halvåret 21 robotar levererats varav en övervägande del ingått i 
utrullningen av nya Evo Cleaner.   
 
Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på vidareutveckling av den nya roboten 
samt ökade insatser på marknadsföring och försäljning.  
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Resultaträkningar i 

sammandrag 

     

  

 
     

  

(tkr) 
Januari – 
juni 2017 

Januari –  
juni 2016 

april – juni 
2017 

april – juni 
2016 

 Räkenskapsåret 
2016 

 

RÖRELSEINTÄKTER        

Nettoomsättning  8 652 2 290 6 393 1 170  6 117  

Aktiverat arbete för egen räkning - - - -  -  

Övriga rörelseintäkter - 222 - 222  262  

Summa rörelseintäkter  8 652 2 512 6 393 1 392  6 379  

 
       

RÖRELSEKOSTNADER         

Inköpta varor och tjänster  -3 764 -1 028 -2 571 -401  -2 849  

Övriga externa kostnader -1 976 -1 531 -931 -976  -3 498  

Personalkostnader  -1 593 -1 573 -764 -808  -3 433  

Avskrivningar av immateriella och         

materiella anläggningstillgångar  -154 -14 -80 -7  -36  

Summa rörelsekostnader  -7 487 -4 146 -4 346 -2 192  -9 816  

 
       

Rörelseresultat  1 165 -1 634 2 047 -800  -3 437  

        

 
       

FINANSIELLA POSTER         

Finansiella intäkter och kostnader  -52 -92 -11 -42  -134  

Summa finansiella poster  -52 -92 -11 -42  -134  

 
        

Resultat efter finansiella poster  1 113 -1 726 2 036 -842  -3 571  

 
       

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0  0  

        

Periodens resultat  1 113 -1 726 2 036 -842  -3 571  

        

Antal aktier vid slutet av perioden 7 622 540 5 016 100 7 622 540 5 016 100  7 622 540  

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

7 622 540 5 016 100 7 622 540 5 016 100  
5 945 416  

 

Den genomförda företrädesemissionen medför att jämförelsesiffror för genomsnittligt antal aktier och därmed resultat per aktie har 

omräknats 
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Balansräkningar i 

sammandrag 
      

       

(tkr)  2017-06-30  2016-06-30  2016-12-31 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar   1 280  1 368  1 363 

Materiella anläggningstillgångar   39  25  52 

Finansiella anläggningstillgångar    0  0  0 

Summa anläggningstillgångar    1 319  1 393  1 415 

       

Omsättningstillgångar       

Varulager   4 219  4 027  4 579  

Kortfristiga fordringar   5 075  887  1 417 

Kassa och Bank    1 985  92  3 838 

Summa omsättningstillgångar    11 279  5 006  9 834 

       

Summa tillgångar   12 598  6 399  11 249 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital   9 977  2 964  8 864 

       

Långfristiga skulder   356  1 090  299 

Kortfristiga skulder    2 265  2 345  2086 

Summa skulder    2 621  3 435  2 385 

       

Summa eget kapital och skulder   12 598  6 399  11 249 

       

Ställda säkerheter   2 705  2 705  2 705 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 
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Nyckeltal (tkr)    

 

Janauari - 

juni 2017 

Janauari - 

juni 2016 2016 

    

Nettoomsättning 8 652 2 290 6 117 

    
Bruttovinst*  4 888 1 262 3 268 

Resultat efter finansiella poster 1 113 -1 726 -3 571  

Antalet aktier vid periodens utgång 7 622 540 5 016 100 7 622 540 

Antal anställda, medeltal 6 6 5 

Likvida medel, inkl. krediter 3 485 402 5 338 
 

* 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 AktieTorget. 

 
 

 

Kommande rapporttillfälle 

 
Delårsrapporter för 2017 kommer att publiceras 24/11 (Q3). 
Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 27 februari 2018. 
 

 
Uppsala den 25 augusti 2017 
 
 
 
Jan Sandberg  
Verkställande direktör  
Styrelseledamot 
 
 


