Delårsrapport för COT – Clean Oil Technology AB
(publ) avseende perioden januari – juni 2006.
Rörelseintäkterna uppgick till 39 Tkr (957 Tkr)
Resultat efter skatt uppgick till -1 719 Tkr (-191 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0.07 kr (-0.01 kr)
Kommersialisering och stärkta finanser
Under perioden har COTs resurser koncentrerats till att i samarbete med partners och
kunder färdigutveckla och verifiera filterprodukter, utöka marknadsbearbetningen,
påbörja seriemässig produktion och leverans av filter samt att stärka Bolagets
finanser. Utvecklingsverksamheten fortgår enligt plan och kännetecknas av alltmer
marknadsnära anpassning och verifiering. COTs distributionskanaler är under
kontinuerlig uppbyggnad och kommersiell effekt kan förväntas under vintern
2006/07.
Minskningen av rörelsens intäkter jämfört med motsvarande period 2005 förklaras
med att en betydande del av rörelsens intäkter första halvåret 2005 bestod av
upplösning av tidigare genomförda avsättningar för förväntade kostnader. Ökningen
av rörelsens kostnader förklaras med att Bolaget avsatt större resurser till
intensifierade utvecklings- och marknadsföringsaktiviteter.
Under perioden har det egna kapitalet ökat med 4,6 Mkr genom aktieägartillskott
samt nyteckning av aktier inom ramen för optionsprogram enligt beslut i juni 2005.
Av totalt 16 400 000 utestående optioner har 7 350 000 nyttjats till teckning av nya
aktier i COT. Ägarna till de nytecknade aktierna har uttryckt ett långsiktigt intresse i
Bolaget.
COT-aktien är noterad på Göteborgs OTC-lista sedan den 1 november 2004. Per den
30 juni 2006 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23 007 158.
Marknadsutveckling
Efter periodens utgång har en principöverenskommelse träffats avseende uppbyggnad av en
europeisk försäljningsorganisation. Styrelsen avser återkomma under hösten 2006 med mer
information.

I Sverige och USA har montage påbörjats av den första serien COT OilProcessor™,
för utvärdering hos bussbolag och åkerier. Leveransschemat har förskjutits något på
grund av långa leveranstider på komponenter som kräver nytillverkning av verktyg.

Bolagets amerikanska distributör MOT expanderar sitt nät av fristående
återförsäljare och räknar med att kontraktera sammanlagt 400 före årets utgång.

MOT har dessutom genom Tamer S.A. påbörjat marknadsbearbetning i Mexiko.
Alan Björk (Björks Buss m m) bygger för närvarande upp svensk
återförsäljarorganisation för COTs produkter mot svensk buss- och åkerinäring.
Genom Lyom AB sker systematisk bearbetning av den svenska
hydraulmarknaden. Satsningen har visat goda resultat med ett antal
referensanläggningar och positiv återkoppling från dessa kunder. Produkten har
vidareutvecklats för enklare och billigare montage på mobil hydraulik. Tekniken
är unik då den erbjuder kontinuerlig rening utan ingrepp i själva utrustningen.
Provmontage påbörjas under vintern 2006/07.
Produktutveckling
DuPont som är världsledande inom avancerad polymerteknik har valt att inleda
samarbete med COT. Med försäljning till fordonsindustrin på drygt 9,5
miljarder kronor årligen ställer DuPont betydande kompetens och kontaktnät till
Bolagets förfogande. Samarbetet omfattar tester, utveckling och
materialleveranser.
Utvecklingen av COTs personbilsfilter fortgår enligt plan och är nu inne i en
validerings- och provningsfas för framtagande av tillverkningsverktyg. Detta
kommer till stor del att ske i samarbete med DuPont, som nu aktivt ingår i
projektet och står till tjänst med specifikation och utvärderingar av materialet till
filterhuset samt ställer sitt kunnande och kontaktnät inom fordonsbranschen till
förfogande. En del av testprogrammet för produkten utförs i DuPonts
laboratorium i Schweiz. Holländska PDE Automotive kommer att göra
utvärderingarna angående funktion och prestanda. Vidare har potentiella kunder
uttryckt stort intresse för att använda produkten i automatiska växellådor och
övriga transmissioner med trycksmörjning.
Avslutande tester på Renaults specialpreparerade olja genomförs under
augusti/september 2006 och slutliga analysresultat väntas under tredje kvartalet
(för mer information se pressmeddelande 21 juni 2006).

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
Bokslutsrapport för 2006 lämnas den 28 februari 2007.
Göteborg den 31 augusti 2006
Styrelsen
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Resultaträkning (tkr)

2006-01-01
- 2006-06-30

2005-01-01
- 2005-06-30

39

957

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader

-

1.742

-

1.148

Summa rörelsens kostnader

-

1.742

-

1.148

Rörelseresultat

-

1.703

-

191

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
-

30
46

-

0
0

Summa resultat från finansiella investeringar -

16

0

Resultat efter finansiella poster

-

1.719

-

191

Årets förlust

-

1.719

-

191
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Balansräkning (tkr)

2006-06-30

2005-06-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

66

213

Finansiella anläggningstillgångar

0

2

Summa anläggningstillgångar

66

215

Varulager

1.139

886

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

347
3.829

1.035
39

Tillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning (tkr)

2006-06-30

2005-06-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

66

213

Finansiella anläggningstillgångar

0

2

Summa anläggningstillgångar

66

215

Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

1.139
347
3.829

886
1.035
39

Summa omsättningstillgångar

5.315

1.960

Summa tillgångar

5.381

2.175

2.301
15.897

1.456
13.827

18.198

15.283

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (23.007.158 aktier kvotvärde 0:10 kr)
Bundet kapital

Fritt eget kapital

-

13.528

-

13.108

Summa eget kapital

4.670

2.175

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

711

0

Summa kortfristiga skulder

711

0

5.381

2.175

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Av- och nedskrivningar

2006-01-01
- 2006-06-30
-

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

1.719
12
1.707

2005-01-01
- 2005-06-30
-

0

191
0
191
0

-

1.707

-

191

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (-) minskn (+) av fordringar
Ökning (+) minskn (-) av kortfr skulder -

47
123
170

-

32
763
795

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

1.877

-

986

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anl.tillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-

51
0

-

0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

51

0

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Nyemission och aktieägartillskott

0
4.643

0
210

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4.643

210

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2.715
1.114
3.829

-

776
815
39

