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Delårsrapport januari – juni 2018

Envirologic AB (Publ)
Väsentliga händelser under perioden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättning för perioden uppgår till, 13 878 tkr (8 652 tkr)
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 5 879 tkr (6 393 tkr)
Resultat före skatt för perioden uppgick till 3 468 tkr (1 113 tkr)
Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, 1 044 tkr (2 036 tkr)
Eget kapital 30/6 2018 uppgick till 18 835 tkr (9 977 tkr)
Likvida medel, 30/6 2018, 8 938 tkr (1 985 tkr)
Periodens resultat per aktie uppgick till 0,40 kr (0,15 kr)
Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,12 kr (0,27 kr)
Envirologic ApS bildat i Danmark
Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför bolaget 3,7 Mkr före
emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett
robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.
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Kommentarer från VD Jan Sandberg:
Historiskt har kvartal 2 och 3 alltid varit lugnare
för oss. När våra kunder, lantbrukarna, börjar
bruka sina marker ligger deras fokus på annat än
investeringar. Under perioden har 32 robotar
levererats och försäljningen i slutet av perioden
har, som vanligt, varit fallande. En positiv effekt
av det är att vår tidigare ansträngda
produktionskedja har kommit ikapp, även fast vi
också bytt lokaler under tiden. De nya lokalerna
innebär att vi är redo att tillverka större order
med rimliga leveranstider, vilket tidigare varit ett
problem.
Den extremt torra sommaren kan få
konsekvenser för vår försäljning. Priset på fodervete, som är en viktig foderkomponent och en
stor del av grisproducenternas kostnad, har stigit till över 2 kr/kilo jämfört med 1,20 kr/kilo för
ett år sedan. Spannmål är en produkt som fraktas över hela världen och har därför ett
världsmarknadspris medan halm, som inte kan fraktas på samma sätt, prissätts lokalt. Den största
delen av norra Europa är drabbat av torkan, vilket därför påverkar världsmarknadspriset, så vi
måste ta med i beräkningen att det på kort sikt kan bli svårare att sälja våra produkter när
ekonomin för våra kunder tillfälligt försvagas.
Den säljare vi anställde i Danmark har i dialog avslutat anställningen. Vi söker därför en ny kraft
för att få igång försäljningen till de danska producenterna. Torkan där har inneburit att skörden är
60 % jämfört med 2017 vilket såklart ökar utmaningen, men det är en stor och viktig marknad
vilket betyder att satsningen måste göras.
På mässan International Poultry & Pig Show (IPPS) i Nagoya, Japan, som jag besökte i slutet av
maj, var intresset stort för EVO Cleaner. De har indikerat order i mitten av september men inte
än angett vilka volymer. Jag tror att de under 2019, när de skaffat sig erfarenhet av den nya
roboten, kommer att lyckas väl med sin försäljning vilket kommer att ge oss order.
Till Finland har tre EVO Cleaner levererats under sommaren. Där har roboten blivit
bidragsberättigad vilket gör att 30 % av beloppet finansieras i form av stöd. Det gör att
marknaden där ser lovande ut och vi har goda möjligheter att sälja under hösten.
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Demonstrationerna som gjordes i Kina verkar fortfarande väldigt lovande. De bestämde sig för
att köpa en testmaskin och kommer under tidig höst att skicka personal till Sverige för utbildning.
Eftersom det är ett land långt bort med en besvärlig språkbarriär är det oerhört viktigt att de
klarar att sköta både användande och service av sina maskiner på egen hand. Just det här
företaget har totalt 600 000 suggor i produktion, att jämföras med Sveriges 120 000, vilket
betyder att potentialen är hög. Det är däremot fortfarande svårt att bedöma hur väl vi kommer att
lyckas med att sälja större volymer, det finns ett antal hinder på vägen.
I Des Moines, Iowa, hölls i början av juni World Porc Expo, där Swine Robotics ställde ut EVO
Cleaner. Vår säljansvariga, Elin Ringborg, var där och blev väl emottagen av såväl vår distributör
samt de amerikanska grisproducenterna. Intresset för robotar där är högt, då de har stora
problem med att få personal att tvätta stallar.
Detsamma gäller för Kanada där vår distributör i Ontario beställt sin första EVO Cleaner.
Eftersom de jobbar lokalt, i en radie av 2 timmar, söker vi också kompletterande företag.
Tillsammans med de två affärsutvecklarna besökte jag ett antal mycket intressanta aktörer inom
grisindustrin under sommaren vilket med största sannolikhet kommer att ge spännande saker att
berätta om i framtiden.

Jan Sandberg
VD Envirologic
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Väsentliga händelser under perioden
Under perioden har bolaget påbörjat sin nya satsning i Danmark där man nu har startat ett helägt
dotterbolag, Envirologic ApS.
Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av
ca 80,2% av optionerna tillfördes bolaget cirka 3,7 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.

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 är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i Uppsala.
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Envirologics aktie
Envirologics aktie är listad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com, och
handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod
SE0005704095. Aktiens första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 22 april 2014. Per
den sista juni 2018 hade bolaget 8 692 191 aktier fördelat på 614 ägare.
Bolaget har ett utestående optionsprogram:
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 optionsprogrammet 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 2018 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling
Första halvåret präglas av den lyckade försäljningen under första kvartalet samtidigt som andra
kvartalets leveranser tappar något i jämförelse med ett starkt kvartal för ett år sedan, då
ackumulerade order påverkade starkare. Vidare påverkar bolagets satsning för att på ett bra sätt
klara tillväxten periodens resultat. Som en del i denna satsning har bolaget även genomfört en
flytt till nya lokaler.
Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts in med en teckning av
totalt 80,2%. Detta tillförde bolaget totalt 3,7 Mkr efter emissionsutgifter på ca 0,3 Mkr.
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Resultaträkningar i
sammandrag

(tkr)
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
RÖRELSEKOSTNADER
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Januari –
juni 2018

Januari –
juni 2017

April –
juni 2018

April –
juni 2017

Räkenskapsåret
2017

13 878
13 878

8 652
8 652

5 879
5 879

6 393
6 393

18 602
19
18 621

-5 273
-2 334
-2 599

-3 764
-1 976
-1 593

-2 284
-1 187
-1 276

-2 571
-931
-764

-8 775
-3 855
-3 442

-165

-154

-84

-80

-10 371

-7 487

-4 831

-4 346

-336
-16 408

3 506

1 165

1 048

2 047

2 213

FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter och kostnader
Summa finansiella poster

-38

-52

-4

-11

-38

-52

-4

-11

-66
-66

Resultat efter finansiella poster

3 468

1 113

1 044

2 036

2 147

-769

0

-226

0

1 679

2 699

1 113

818

2 036

3 826

8 692 191
7 965 301

7 622 540
7 622 540

8 692 191
8 304 296

7 622 540
7 622 540

7 622 540
7 622 540

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Antal aktier vid slutet av perioden
Genomsnittligt antal utestående
aktier

Den genomförda företrädesemissionen medför att jämförelsesiffror för genomsnittligt antal aktier och därmed resultat per aktie har
omräknats
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Balansräkningar i
sammandrag
2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

1 051
610
211
1 165

1 280
0
39
0

1 202
0
77
1 679

Summa anläggningstillgångar

3 037

1 319

2 958

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

6 260
3 260
8 938

4 219
5 075
1 985

4 522
1 650
6 349

Summa omsättningstillgångar

18 458

11 279

12 521

Summa tillgångar

21 494

12 598

15 479

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

18 835

9 977

12 690

Långfristiga skulder

286

356

Kortfristiga skulder

2 374

2 265

314
2 475

Summa skulder

2 660

2 621

2 789

21 494

12 598

15 479

2 705
Inga

2 705
Inga

2 705
Inga

(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Nyckeltal (tkr)
Januari juni 2018

Januari juni 2017

2017

13 878

8 652

18 602

8 605
3 468
8 692 191
7
10 438

4 888
1 113
7 622 540
6
3 485

9 827
2 147
7 622 540
5
7 849

Nettoomsättning
Bruttovinst*
Resultat efter finansiella poster
Antalet aktier vid periodens utgång
Antal anställda, medeltal
Likvida medel, inkl. krediter
* 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
Nästa delårsrapport kommer att publiceras 23/11 (Q3).
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 26 februari 2019.
Uppsala den 24 augusti 2018

Jan Sandberg
Verkställande direktör
Styrelseledamot

