Bokslutskommuniké avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ)
för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.

Verksamhet
Bolaget utvecklar en enhet, COT Oil Refiner, för eliminering av skadliga utspädningar i hydrauloljor (främst
vatten) och motoroljor (RME).
Målet för pågående teknisk utveckling är att verifiera produktens funktion och optimera Oil Refinerns
funktionalitet och prestanda.
COT-systemen med energitillförsel i form av punktvärme är patenterade i ett flertal länder. Bolaget har också
inlämnat en internationell patentansökan avseende funktionen inklusive samverkande parametrar.
Verksamheten 2016
• Rörelseintäkterna uppgick till 161 tkr (193 tkr)
• Resultatet före avskrivningar uppgick till -2 066 tkr (-3 604 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0.19 kr (– 0,90 kr)

Bolagsstämma
Bolagsstämman kommer att hållas i Göteborg den 11 maj 2017, klockan 13.00.

Ändrade redovisningsprinciper för utvecklingskostnader
Bolaget har 2015 övergått till principen att aktivera upparbetade utvecklingskostnader. Under 2016 har bolaget
aktiverat 2 284 tkr kronor i externa utvecklingskostnader avseende projektet COT Oil Refiner Hydraulic. Bolaget
beräknar inte att behöva aktivera några ytterligare utvecklingskostnader under 2017

Väsentliga händelser under 2016
Årsstämman 17 maj 2016 gav bolagets styrelse mandat att under vissa villkor genomföra antingen en riktad
nyemission eller en företrädesemission under 2016. Styrelsen beslutade i augusti att genomföra en
företrädesemission där två gamla aktier gav rätt att teckna en ny aktie för 1 krona. Nyemissionen blev fulltecknad
och gav bolaget drygt 3 500 tkr i kontanttillskott.
Bolaget tecknade i november avtal med Norges största hydraulikföretag Servi Group AS som gav Servi
ensamrätt till COT´s produktprogram på den norska marknaden t o m 2017. Parternas avsikt är att om
samarbetet utvecklas väl förlänga detta avtal med ytterligare 3 år.
Bolaget anlitade i slutet av 2016 amerikansk konsult med 30 år i branschen för att undersöka och aktivera den
amerikanska marknaden. Genomförda fälttester i Sverige har utfallit med gott resultat.

Utsikter 2017
Bolaget har idag ett färdigt produktprogram för att aktivt marknadsföra COT Oil Refiner System. Stora
investeringar har gjort under sista kvartalet 2016 för framtagande av verktyg och konstruktionsarbete för att
även anpassa produkten till den amerikanska marknaden. Bolaget går därför fr o m 1 januari in i en
marknadsintroduktionsfas vilket också leder till en betydande omorganisation avseende anlitade konsulter och
marknadsföringsresurser.

Allt utvecklingsarbete som är nedlagt under 2016 bekräftar produktens funktionalitet. Inte minst vår
utvecklade förvärmare tillsammans med vår tyska leverantör stärker produktens funktion och breddar därför
också kundbasen
De kunder som vi idag fokuserar har en betydande volympotential som i varje enskilt fall väl täcker bolagets
hela årsförsäljningsprognos. Nackdelen med dessa kunder är att de kräver mer djupgående tester vilket gör att
det kan vara svårt att prognosticera försäljningen för 2017. För den norska marknaden hoppas vi dock på ett
snabbare genombrott vilket även gäller för mindre kunder i Sverige.
Miljöpåverkan
COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.
Likviditet och löpande drift
Bolagets likviditet uppgick per den 31 december 2015 till ca 2,0 Mkr inklusive nyemissionslikvid från nyemission
beslutad november 2016. Dessa medel beräknas finansiera den löpande driften fram till sommaren vilket är en
kortare period än vad som förutsågs i nyemissionsprospektet. Skälet till denna förändrade likviditetsplan är den
löftesrika marknadspotentialen som bolaget mött och därför tidigarelagt investeringar i såväl
produktionsverktyg som marknadsföringsmedel. Styrelsen arbetar aktivt med att ta fram en plan för förstärkt
finansiering vilket kommer att kommuniceras på bolagets hemsida.

Clean Oil Technology Inc
Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009. Clean Oil Technology Inc. är baserat i
Chicago, Illinois. Moderbolagets ägarandel uppgår vid 2016 års utgång till 92,31%. Verksamheten som under ett
antal är varit vilande har nu aktiverats genom bolagets satsning på marknadsföring av produkten hos ett antal
amerikanska kunder.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att årets förlust 2 180 235 kronor överförs i ny räkning.

Bolagets Årsredovisning presenteras 10 april på bolagets hemsida. Nästa kvartalsrapport lämnas 2 maj.
Magnus Lindstam
VD

RESULTATRÄKNING (SEK)
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

168 272
24 750

60 399
100 303

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

-

3 990 359

-

4 975 816

Rörelseresultat före finansiella poster

-

3 797 337

-

4 815 114

-

9 402
70
9 332

-

60 166
554
59 612

Resultat efter finansiella poster

-

3 788 005

-

4 755 502

Periodens resultat

-

3 788 005

-

4 755 502

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar

BALANSRÄKNING (SEK)
2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar

2 025 157
292 651
525 389
2 843 197

487 178
408 697
895 875

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar

3 299 530
224 729
3 524 259

1 812 850
179 495
1 762 946
3 755 291

S:a tillgångar

6 367 456

4 651 166

4 220 187
3 165 140
13 382 015
20 767 342

1 538 144
13 382 015
14 920 159

- 11 377 438
- 3 788 005
- 15 165 443

- 6 369 684
- 4 755 502
- 11 125 186

5 601 899

3 794 973

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

765 557

856 193

S:a skulder

765 557

856 193

6 367 456

4 651 166

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej reg aktiekapital
Reservfond
S:a bundet kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
S:a fritt eget kapital
S:a eget kapital

S:a eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

inga
inga

inga
inga

