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Bokslutskommuniké 2018 
 
Envirologic AB (Publ.) 
 
 
Väsentliga händelser under perioden: 
 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 23 587 tkr (18 602 tkr) 
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 4 675 tkr (5 915 tkr) 
• Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 442 tkr (2 147tkr) 
• Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -1 690 tkr (307 tkr) 
• Eget kapital 31 december 2018 uppgick till 18 022 tkr (12 690 tkr),  

varav Aktiekapital 1 139 tkr (999 tkr) 
• Likvida medel, 31 december 2018, 9 069 tkr (6 349 tkr) 
• Periodens rörelseresultat per aktie uppgick 

till 0,29 kr ( 0,28 kr) 
• Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie 

uppgick till -0,19 kr (0,04 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:   
 
Jag kan konstatera att 2018 blev ett turbulent år som 
började väldigt bra, för att övergå i en oro för den 
extrema torkan som hela norra Europa drabbades av. 
Som jag skrev i delårsrapporten för kvartal 3 fanns det 
dock gott hopp för att vi inte skulle drabbas så hårt, efter 
de mycket positiva mässorna vi deltog i. Nu vet vi 
däremot att konsekvensen av torkan har gjort att 
grisproducenternas investeringsvilja har dämpats 
betydligt. Vi brukar alltid ha en god försäljning i kvartal 4 
men den ökningen uteblev under 2018. Våra kunders 
kostnader för foder är fortsatt höga och de drar ned sina 
kostnader till ett minimum. Detta har drabbat vår 
försäljning i Sverige, Finland och Danmark hårt vilket 
syns tydligt på resultatet av Q4. 
 
Trots det har vi gjort vårt bästa resultat före skatt någonsin, då vi samtidigt tagit kostnader för 
etablering av det danska Envirologic ApS och flytt till nya, mycket ändamålsenliga lokaler.  
Vi har också under året utökat personalstyrkan med en utvecklingsansvarig och en svetsare. I 
januari 2019 anställdes också en säljservicetekniker som har fokus på att göra vår satsning på IoT 
(Internet of Things) till ett kunderbjudande med nytta som genererar intäkt för oss.   
 
Satsningen på Danmark har, delvis på grund av torkan, medfört att den säljare vi anställde i 
Envirologic ApS inte uppnått sina mål och han har avslutat sin anställning. Ny rekrytering pågår. 
I det rådande marknadsläget kommer vi inte att stressa fram en lösning, detta får ta lite tid. 
 
Utvecklingsarbetet under 2018 har handlat mycket om EVO Cleaner. Det har krävts en del 
utökad funktionalitet och vi har haft en del barnsjukdomar att rätta till. Vi har dock konceptet 
klart för en EVO Cleaner som tvättar kycklingstallar som jag hoppas kunna berätta mer ingående 
om under året. Kycklingproduktion är storleks och tvätt-mässigt likvärdig grisproduktion vilket 
naturligtvis gör den intressant för oss. 
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Det starka intresset från Kina håller i sig, vi har många förfrågningar därifrån. Att få det från 
förfrågan till försäljning är däremot en process som tar tid, företaget Muyuan Foods som köpt en 
testmaskin har ännu inte lett till ytterligare order. Ett omfattande utbrott av afrikansk svinfeber i 
Kina kan vara anledning till störningar, det har drabbat dem hårt. Detta utbrott kan däremot bli 
positivt för oss på den europeiska marknaden, det ryktas om en sänkning av Kinas produktion 
med nära 10 %, vilket de sannolikt måste ersätta med import från Europa och Nordamerika. 
Danskarna bevakar detta noga och kommer att finnas med för att erbjuda dem köttprodukter, 
något som brukar gynna producenterna. Det blir en spännande vår. 
 
Intresset i USA är fortsatt stigande, en testrobot har levererats till Christensen Farms, en av de 
större producenterna i världen. Det är Swine Robotics som sålt den vilket är mycket glädjande. 
Förutom det arbete de gör hade vi, som jag tidigare meddelat, stort intresse från fler av de stora 
företagen på mässan Eurotier i höstas.  
 
I Finland håller intresset i sig. Det är ett flertal producenter som sökt arbetsmiljöstöd och vi 
räknar med leveranser dit under året. Detsamma gäller Tjeckien som utvecklades fint 2018, de 
kommer nu att marknadsföra EVO Cleaner.  
 
Början av 2019 kommer sannolikt att lida av effekten från torkan. Vi kommer att lägga vårt fokus 
på marknader som inte drabbats lika hårt, utveckling av produkter och att bygga upp 
organisationen i Danmark under tiden, för att stå rustade när våra kunder har ett bättre 
marknadsläge. Jag är optimistisk till att vi lyckas med det och gör ett bra år. 
 
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. 
 
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 och 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.se, 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 december 2018 hade 
bolaget 8 692 191 aktier fördelat på 595 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 december 2018 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B. 
 

Finansiell utveckling 

Under året har antalet installerade robotar väsentligt ökat jämfört med föregående år. Under året har 
bolaget levererat och installerat 42 st. EVO Cleaner och 13 st. Clever Cleaner.  
 
Under det fjärde kvartalet har bolaget gjort en justering i lagervärdet på begagnade robotar med totalt 289 
tkr vilket påverkar periodens och kvartalets marginaler negativt. Under fjärde kvartalet har bolagets 
investering i det nystartade danska dotterbolaget Envirologic ApS fortsatt och bolaget har tagit en kostnad 
på 304 tkr under kvartalet.  
 
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) 

oktober – 
december 

2018 

oktober – 
december 

2017 

 Räkenskapsåret 
2018  Räkenskapsåret 

2017 

RÖRELSEINTÄKTER       

Nettoomsättning  4 675 5 915  23 587  18 602 
Aktiverat arbete för egen räkning - -  -  - 
Övriga rörelseintäkter - 19  -  19 
Summa rörelseintäkter  4 675 5 934  23 587  18 621 

       

RÖRELSEKOSTNADER        

Inköpta varor och tjänster  -3 235 -3 371  -10 558  -8 775 
Övriga externa kostnader -1 536 -1 101  -4 896  -3 855 
Personalkostnader  -1 162 -1 043  -4 930  -3 442 
Avskrivningar av immateriella och        

materiella anläggningstillgångar  -124 -103  -409  -336 

Summa rörelsekostnader  -6 057 -5 618  -20 793  -16 408 

       

Rörelseresultat  -1 382 316  2 793  2 213 
       

       

FINANSIELLA POSTER        

Resultat från andelar i koncernföretag -304 -  -304  - 
Finansiella intäkter och kostnader  -4 -9  -48  -66 

Summa finansiella poster  -308 -9  -352  -66 

         

Resultat efter finansiella poster  -1 690 307  2 442  2 147 

       

Skatt på periodens resultat  357 1 679  -556  1 679 
       
Periodens resultat  -1 333 1 986  1 886  3 826 
       
Antal aktier vid slutet av perioden 8 692 191 7 622 540  8 692 191  7 622 540 
Genomsnittligt antal utestående aktier 8 692 191 7 622 540  8 302 582  7 622 540 

 
 
 
 
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)  2018-12-31  2017-12-31 
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   915  1 202 
Materiella anläggningstillgångar   810  77 
Finansiella anläggningstillgångar    1 540  1 679 
Summa anläggningstillgångar    3 265  2 958 
     

Omsättningstillgångar     

Varulager   5 709  4 522 
Kortfristiga fordringar   2 422  1 650 
Kassa och Bank    9 069  6 349 
Summa omsättningstillgångar    17 199  12 521 
     

Summa tillgångar   20 464  15 479 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital   18 022  12 690 
     

Långfristiga skulder   0  314 
Kortfristiga skulder    2 442  2 475 
Summa skulder    2 442  2 789 
     

Summa eget kapital och skulder   20 464  15 479 
     

Ställda säkerheter   2 705  2 705 
Eventualförpliktelser  Inga  Inga 
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Kassaflödesanalys 

(tkr) 
Räkenskapsår 

2018 
 Räkenskapsår 

2017 
    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat 2 793  2 213 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
  Avskrivningar 409   336 

 3 202  2 549 

Erhållen ränta 0  0 

Erlagd ränta -48  -66 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  3 154  2 483 

förändring av rörelsekapitalet    
    
Förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager -1 186  57 

Förändring av rörelsefordringar -772  -233 

Förändring av rörelseskulder -291    461  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 905  2 768 
    
Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16  -142 

Investering i dotterbolag -720  - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -838  -58 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 574  -200 
    
Finansieringsverksamhet    

Amortering av skuld -57  -57 

Upptagna lån -  - 

Nyemission 3 446   - 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 389  -57 
    
Periodens kassaflöde    

Likvida medel vid periodens ingång 6 349   3 838 

Förändring likvida medel 2 720   2 511 

Likvida medel vid periodens utgång 9 069   6 349 
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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 2017 999 4 765 280 12 564 -9 744 8 864 
Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   142  -142 - 
Avskrivning aktiverade 
utvecklingsutgifter   -80  80 - 

Årets resultat     3 826 3 826 
Utgående balans per 
31 december 2017 999 4 765 342 12 564 -5 980 12 690 
       
Ingående balans per 1 
januari 2018 999 4 765 342 12 564 -5 980 12 690 

Teckning av optioner 140   3 604  3 744 

Emissionsutgifter    -298  -298 
Avsättning till fond för 
utvecklingsavgifter   16  -16 - 
Avskrivning aktiverade 
utvecklingsutgifter   -85  85 - 

Årets resultat     1 886 1 886 
Utgående balans per 
31 december 2018 1 139 4 765 273 15 870 -4 025 18 022 
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Nyckeltal (tkr)     

 
Räkenskapsåret 

2018  
Räkenskapsåret 

2017  
     

Nettoomsättning 23 587  18 602  
     
Bruttovinst*  13 029  9 827  
Resultat efter finansiella poster 2 442   2 147   
Antalet aktier vid periodens utgång 8 692 191  7 622 540  
Antal anställda, medeltal 7  5  
Likvida medel, inklusive krediter 10 569  7 849  

     
* 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 rapporttillfällen 
 
Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2018. Årsredovisning kommer att 
publiceras på bolagets hemsida senast den 4:e april 2019. Därefter kommer årsstämma att hållas 25/4 
2019. 
 
Delårsrapporter för 2019 kommer att publiceras 24/5 (Q1), 23/8 (Q2), 22/11 2019 (Q3) 
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 28 februari 2020. 
 
 
Uppsala den 27 februari 2018 
 
 
 
Jan Sandberg  
Verkställande direktör  
Styrelseledamot 
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