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Delårsrapport januari – mars 2019 

 

Envirologic AB (Publ) 
 
 

Väsentliga händelser under perioden: 

 

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 2 662 tkr (7 999 tkr) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till-1 069 tkr (2 425 tkr) 

• Eget kapital 31 mars 2019 uppgick till 17 150 tkr (14 572tkr),  
varav Aktiekapital 1 139 tkr (999 tkr) 

• Likvida medel, 31 mars 2019, 7 907 tkr (5 409 tkr) 

• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 
kr ( 0,25 kr) 
 

 

Väsentliga händelser efter 

perioden: 

 

• Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till  
90,2 % vilket tillför bolaget 4,1 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:   

 

2018 års torka gjorde, som befarat, att vår försäljning under 
vintern hamnade på en mycket låg nivå. Spannmålspriserna 
har under vintern legat på extremt höga nivåer, vilket ökat 
våra kunders kostnader. 
Kinesernas problem med afrikansk svinfeber har också 
spridit sig till Japan vilket gjort det svårt att besöka kunder, 
eftersom producenterna är rädda för att människor som går 
från stall till stall kan bära med sig smitta. Situationen i Kina 
verkar för tillfället vara ytterst ansträngd, med ett stort 
produktionsbortfall. 
 
En positiv konsekvens av situationen i Kina är att priserna 
på kött i Europa och USA stigit kraftigt. I USA har terminspriser ökat med 60 % jämfört med 
årsskiftet. Europa har idag ett underskott av grisar, på grund av ökad export, vilket är ovanligt. 
Förutom att priset på fläsk ökat, spår man att foderpriserna kommer att gå ner eftersom 
importbehovet av fodervaror till Kina minskat eftersom de har färre djur. 
Det här ger såklart goda möjligheter för de europeiska och amerikanska producenterna att tjäna 
pengar vilket i sin tur är positivt för oss.  
 
I Danmark har en säljare nyligen anställts i Envirologic ApS. Han har lång erfarenhet av 
försäljning till lantbrukare och har sökt jobbet för att han tror på behovet av tvättrobotar i dansk 
grisproduktion. En robot har installerats på södra Jylland och demonstrationer har gjorts. Som 
jag skrev i en tidigare rapport söker vi fler personer i Danmark, både säljare och säljsupport. 
Eftersom den danska marknaden är en utpräglad exportmarknad förväntas den öka starkt i 
närtid. Det innebär en större ekonomisk stabilitet och köpkraft hos producenterna, vilket gör det 
lättare för dem att göra nödvändiga investeringar.   
 
Teckningsoptionerna, TO2B, som löstes in i april gick bra, då över 90 % tecknades. Det har 
inneburit att utvecklingsarbetet av en robot för att tvätta kycklingstallar har startat. Att 
positionera en robot långt bort från en vägg har hittills inte varit möjligt, vilket vi nu utvecklar en 
lösning för. Detta kan liknas med GPS-navigering, men inomhus. Utvecklingshastigheten i 
projektet kommer att öka efter sommaren då kapaciteten i utvecklingsteamet ökar. Vi planerar att 
testa en prototyp under november för att komma ut i stall före nyår. Mer info om 
utvecklingsarbetet kommer löpande. 
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Envirologic fyller 20 år i år vilket vi kommer att använda till att skapa säljkampanjer och 
kundevents för att öka investeringsviljan hos producenterna. Detta behövs i nuvarande läge, i 
synnerhet i Sverige, där priserna på fläsk inte stigit eftersom det inte exporteras härifrån. Det 
finns dock förhoppningar om ett högre pris även här, på grund av lägre importtryck, men det 
dröjer nog till sommaren när efterfrågan ökar på grund av att grillarna tänds.  
 
2019 har startat riktigt tufft vilket var förväntat. Den närmaste framtiden är utmanande inom 
grisproduktion men vi har vidtagit kraftfulla åtgärder i Europa för att hantera det. Tillsammans 
med det uppkomna importbehovet i Kina samt lägre foderpriser finns goda förutsättningar för 
att vända trenden. 
 
 
 
 
 
Jan Sandberg 
VD Envirologic 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Efter perioden har bolagets andra optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av ca 90,2% av optionerna 
tillfördes bolaget cirka 4,1 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr. 

 

 
 
 
 
 
 
Om Envirologic  

 
Envirologic är ett miljövårdsföretag och en 
ledande global leverantör av automatiserade 
tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. 
Envirologic har utvecklat och patenterat bland 
annat en tvättrobot som hjälper kunderna att 
på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och 
hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos 
de anställda. Med omfattande kunskaper inom 
utvalda branscher erbjuder Envirologic 
flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den 
service som krävs för problemfri drift. 
Envirologic grundades 1999 och är ett publikt 
aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 
18 länder över hela världen genom lokala 
kontor och ett växande partnernätverk. 
Envirologic AB har sin 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 mars 2019 hade bolaget 
8 692 191 aktier fördelat på 576 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 

Första kvartalets intäkter når inte upp till fjolårets fina försäljning utan är tillbaka på samma nivå som 
2017.    
Bolagets kostnader för den ordinarie driften är i linje med förra årets kostnader och i linje med bolagets 
planer.  
 
Under kvartalet redovisar bolaget en skatteintäkt på periodens underskott om 127 tkr och per den sista 
mars 2019 har bolaget en uppskjuten skattefordran på 1 321 tkr avseende skatt på tidigare års underskott.  
 
Bolagets likviditet är god och under kvartalet har ett lån på 314 tkr lösts i förtid för att minska 
räntekostnaderna.   
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Resultaträkningar i 

sammandrag 

   

   

 
   

   

(tkr) 
Januari – 

mars 2019 
Januari – 

mars 2018 
 Räkenskapsåret 

2018 
 

RÖRELSEINTÄKTER      

Nettoomsättning  2 662 7 999  23 587  

Aktiverat arbete för egen räkning - -  -  

Övriga rörelseintäkter 31 -  -  

Summa rörelseintäkter  2 693 7 999  23 587  

 
     

RÖRELSEKOSTNADER       

Inköpta varor och tjänster  -971 -2 989  -10 558  

Övriga externa kostnader -1 129 -1 147  -4 896  

Personalkostnader  -1 537 -1 323  -4 930  

Avskrivningar av immateriella och       

materiella anläggningstillgångar  -124 -81  -409  

Summa rörelsekostnader  -3 761 -5 540  -20 793  

 
     

Rörelseresultat  -1 068 2 459  2 793  

      

 
     

FINANSIELLA POSTER       

Resultat från andelar i koncernföretag -   -304  

Finansiella intäkter och kostnader  -1 -34  -48  

Summa finansiella poster  -1 -34  -352  

 
      

Resultat efter finansiella poster  -1 069 2 425  2 442  

 
     

Skatt på periodens resultat  197 -543  -556  

      

Periodens resultat  -872 1 882  1 886  

      

Antal aktier vid slutet av perioden 8 692 191 7 622 540  8 692 191  

Genomsnittligt antal utestående aktier 8 692 191 7 622 540  8 302 582  
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Balansräkningar i 

sammandrag 
      

       

(tkr)  2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar   838  1 126  915 

Materiella anläggningstillgångar   785  72  810 

Andelar i koncernföretag  -  66  - 

Finansiella anläggningstillgångar    1 737  1 291  1 540 

Summa anläggningstillgångar    3 360  2 556  3 265 
       

Omsättningstillgångar       

Varulager   5 865  6 019  5 709 

Kortfristiga fordringar   1 786  3 147  2 422 

Kassa och Bank    7 907  5 410  9 069 

Summa omsättningstillgångar    15 558  14 576  17 199 

       

Summa tillgångar   18 918  17 132  20 464 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital   17 150  14 572  18 022 

       

Långfristiga skulder   -  300  - 

Kortfristiga skulder    1 768  2 260  2 442 

Summa skulder    1 768  2 560  2 442 
       

Summa eget kapital och skulder   18 918  17 132  20 464 
       

Ställda säkerheter   2 705  2 705  2 705 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga 
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Nyckeltal (tkr)    

 

Janauari - 

mars 2019 

Janauari - 

mars 2018 

Räkenskapsåret 
2018 

    
Nettoomsättning 2 662 7 999 23 587 

    
Bruttovinst*  1 691 5 010 13 029 

Resultat efter finansiella poster -1 069 2 425 2 442  

Antalet aktier vid periodens utgång 8 692 191 7 622 540 8 692 191 

Antal anställda, medeltal 8 6 7 

Likvida medel, inkl. krediter 9 407 6 910 10 569 
 

* 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 

 
Delårsrapporter för 2019 kommer att publiceras 23/8 (Q2) och 22/11 (Q3). 
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 28 februari 2020. 
 

 
Uppsala den 24 maj 2019 
 
 
 
Jan Sandberg  
Verkställande direktör  
Styrelseledamot 
 
 


