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VD har ordet
VD-ord 2017
Bästa Aktieägare
För varje månad som gått har vi fått allt större bekräftelse på det växande problemet med vatten i hydraulolja som
uppstår dels till följd av allt mer komplicerad teknik men framför allt till följd av konvertering från mineralbaserade
oljor till syntetiska oljor och rena biooljor. Dessa båda oljor är ytterst känsliga för vattenförekomst då vattnet bryter
ner oljan och gör den obrukbar, vilket i sin tur förkortar livslängden på säväl oljan som på hydraulikutrustningen.
Vi har också fått bekräftat från mycket stora företag, bland annat från USA, om vår produkts unika egenskaper som
på ett överlägset sätt kan hålla det fria vattnet borta från oljan. Det finns idag ingen konkurrerande teknik som kan
bryta molekylbindningen mellan olje- och vattenmolekyl på det sätt som COT Oil Refiner klarar. Genom våra patent
och tekniksamarbete med världsledande företag inom värmeteknologi så tror vi att bolaget kan behålla denna sin
konkurrensfördel många år framöver.
Det fanns förhoppningar att vi redan under 2016 skulle påbörja försäljning av vår Oil Refiner men ju fler
förfrågningar vi fick från större kunder desto mer började vi inse vikten av att bredda vårt produktkoncept från att
vara en enskild produkt till att bli COT Oil Refiner System d v s det ultimata systemet för kundanpassade lösningar.
Vi har under det senaste året tagit fram flera unika komponenter som avsevärt stärker vår produkt och breddar dess
användningsområde. Den direkta konsekvensen av denna affärsstrategiska breddning är att marknadspotentialen
har ökat betydligt och att bolaget nu även attraherar större internationella kunder. Vi är nu klara med detta
produktprogram och kommer redan i vår att omdirigera merparten av bolagets kostnader från att ha legat på teknisk
utveckling till att istället inriktas mot marknadsbearbetning.
Detta arbete har inneburit ett stort fokus på att till bolaget knyta den bästa tekniska kompetensen. Vi kan idag ståta
med att ha knutit till oss ett väl kvalificerat kunnande inom hydrauliktekniken. Det har skett med flexibla konsultavtal
anpassade efter bolagets ekonomi. Våra underleverantörer, som samtliga är certifierade som leverantörer till
bilindustrin, visar ett stort engagemang och bistår oss engagerat vid produktval och design.
Vi har ett antal mycket intressanta fältinstallationer framför oss. Bl a en av USA´s största distributörer inom
hydraulik testar nu vår produkt samtidigt som vi inom den närmaste månaden ska utföra fältinstallationer hos
kunder med mycket stor volympotential. Den stora frågan blir när i tiden denna typ av fältinstallationer kan övergå till
att bli volymförsäljningar. Normalt i branschen räknar man med en tidsperiod på mellan 6-12 månader mellan
fältinstallation och volymorder.
En annan direkt konsekvens av det ökade fokuset mot stora kunder är att vi tidigare än planerat byggt upp vår
organisation avseende logistik, montering och inköp. Detta har inneburit att vi tvingats tidigarelägga investeringar
som var planerade först till hösten 2017 varför bolagets likviditet behöver förstärkas tidigare än planerat. Bolaget
har sedan länge valt att finansiera sin verksamhet med årliga nyemissioner och så planeras även för nästa 12
månaders period. Finansieringsfrågan kommer i vederbörlig ordning att diskuteras vid nästkommande Årsstämma.
Magnus Lindstam
VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för COT - Clean Oil Technology AB, 556598-5362, med säte i Göteborg, får
härmed avge årsredovisning för 2016.
Verksamhet
Bolaget har utvecklat COT Oil Refiner System, för eliminering av skadliga utspädningar (främst vatten) i olika
driftsoljor med särskild inriktning mot hydrauloljor. Bolaget står inför en bred internationell lansering av produkten
och bygger successivt upp organisationen mot produktion och försäljning. COT-principen med energitillförsel i form
av punktvärme är patenterad i ett flertal länder. Bolaget har också inlämnat en patentansökan avseende funktionen
inklusive samverkande parametrar och komponenter.

Verksamheten 2016
Rörelseintäkterna uppgick till 161 tkr (193 tkr)
Rörelsens kostnader uppgick till 2.227 tkr (3.990 tkr*)
Årets resultat uppgick -2.180 tkr (-3.788 tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,20kr (-0,90kr)
*Varav nedskrivning av varulager 1.813 tkr.
Väsentliga händelser under 2016
Väsentliga händelser 2016
Bolagets styrelse beslutade i augusti på mandat av bolagets årsstämma 17 maj, att genomföra en nyemission på
3,6 mkr.
Avtal tecknades med Servi Group AS om rätt att sälja bolagets produkt på den norska marknaden
Bolaget påbörjade lansering av sin produkt på marknaden i USA samt att som en konsekvent därav, att åter
aktivera sitt dotterbolag COT Inc.
Utsikter 2017
Bolaget kommer under innevarande år att omdirigera tyngdpunkten av sin verksamhet från att ha varit fokuserad på
produktutveckling till en mer offensiv marknadsföring. Tyngdpunkten på marknadsföringen kommer att läggas på
större internationella kunder med stor volympotential.
En direkt konsekvens av detta blir att antalet fältinstallationer kraftigt kommer att öka såväl nationellt som
internationellt. När dessa fältinstallationer kommer att leda till volymorders är osäkert men normalt räknar man att
det tar 6-12 månader från fältinstallation till order.
Från att ha varit ett utvecklingsföretag ska nu bolaget konverteras till att bli ett producerande marknadsförande
bolag. Detta innebär också en ny organisation inriktad på inköp, logistik och marknad. Några större
kostnadsökningar totalt sett beräknas inte detta innebära. Dock kommer en viss rörelsekapitalfinansiering att
krävas.
Att ställa någon prognos avseende försäljning går inte att göra. Det finns kunder där fältinstallationer sker av sådan
storlek att en order kan uppgå till nivåer som överträffar alla tidigare prognoser samtidigt som flera mindre orders
kan att ha en begränsad inverkan på försäljningen. Därför kommer det fortsatt att vara viktigt att optimera nyttan av
varje krona som bolaget betalar ut.
Miljöpåverkan
COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.
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Likviditet och löpande drift
Bolagets likviditet uppgick per den 31 december 2016 till ca 2,3 Mkr. Dessa medel beräknas finansiera den löpande
driften fram till sommaren innevarande år varför beslut om ny finansiering vid kommande Årsstämma blir nödvändig
för fortsatt drift. Plan för sådan tillkommande finansiering kommer att presenteras vid bolagets Årsstämma 17 maj
2017.

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 är vilande och inga
operationella transaktioner har ägt rum under 2016. COT AB har därför valt att inte konsolidera bolaget i sin
redovisning.
Beslut har tagits att 2017 åter aktivera verksamheten för COT Inc.

Förändring av eget kapital
Bundet eget kapital
Ingående balans
Summa

Aktiekapital
4 220 187
4 220 187

Pågående
nyemission
-

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa

6 857 803
6 857 803

104 825
104 825

Reservfond
13 382 015
13 382 015

Omföring mellan poster i eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa
Vid årets utgång

Fond för
utvecklingsutgifter
-

2 284 270
2 284 270
11 077 990

104 825

13 382 015

2 284 270

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

Ingående balans
Summa

58 181 146
58 181 146

-73 346 589
-73 346 589

Årets resultat

-2 180 236

Omföring mellan poster i eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa

-2 284 270
-4 464 506

Vid årets utgång

58 181 146

-77 811 095
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Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten 17.345.679 kronor överförs i ny
räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

2

126 166
34 941
161 107

168 272
24 750
193 022

10
3
4

-67 390
-1 968 348
-191 882

-1 831 865
-1 876 195
-89 772

-141 964
-2 208 477

-192 527
-3 797 337

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

35 108
-6 867
-2 180 236

9 402
-70
-3 788 005

Resultat före skatt

-2 180 236

-3 788 005

Årets resultat

-2 180 236

-3 788 005

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

5

4 309 427
4 309 427

2 025 157
2 025 157

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

285 394
285 394

292 651
292 651

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

8
9

291 522
409 370
700 892

291 522
233 867
525 389

5 295 713

2 843 197

177 947
30 309
208 256

3 247 780
51 750
3 299 530

Kassa och bank

2 335 111

224 729

Summa omsättningstillgångar

2 543 367

3 524 259

SUMMA TILLGÅNGAR

7 839 080

6 367 456

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

11 077 991
104 825
13 382 015
2 284 270
26 849 101

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

58 181 146
-75 630 859
-2 180 236
-19 629 949

58 181 146
-69 558 584
-3 788 005
-15 165 443

7 219 152

5 601 899

516 512
23 416
80 000
619 928

579 995
45 051
140 511
765 557

7 839 080

6 367 456

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Ansamlad förlust
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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Kassaflödesanalys
2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

-2 208 477
141 205
-2 067 272

-3 797 337
183 859
-3 613 478

3 091 275
-145 628

1 812 850
-3 120 035
-90 636

878 375

-5 011 299

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

-2 284 270
-138 707
33 000

-2 025 157
20 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 389 977

-2 005 157

Finansieringsverksamheten
Personaloptioner
Nyemission
Emissionskostnader
Lån till koncernföretag

3 797 487
-175 503

16 356
5 847 184
-268 609
-116 692

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 621 984

5 478 239

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 110 382
224 729
2 335 111

-1 538 217
1 762 946
224 729

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning i år med hänvisning till Årsredovisningslagens 7 kap 3a § då
dotterföretaget är vilande och få transaktioner förekommit som inte påverkar rättvisande bild.
För övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk
kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för
att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Inga avskrivningar har skett under året då produkten inte är färdigutvecklad.

År
5
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Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas in en
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten
skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag redovisas inte i COT-Clean
Oil Technology AB (publ) koncernredovisning då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av
de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.
I dagsläget bedömer bolagets ledning att någon uppskjuten skattefordran inte skall beräknas på underskottsavdrag.
Moderbolaget har ackumulerade skattemässiga underskott om ca 76 Mkr. Ingen uppskjuten skattefordran är
beräknad på dessa underskott.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till det lägsta värdet
om det kan antas vara att värdenedgången är bestående.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
5
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt först in- först ut- principen.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar,
kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument
beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets
riskpremie ligger till grund för beräkningar av markanadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument,
i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet
överensstämma med bokfört värde.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fundfordringar.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Mål och policy för riskhantering
Under året har valutarisken varit låg då bolagets försäljning varit ringa.
Inga transaktionsflöden har säkrats under 2015 beaktat de volymer som transaktionerna skett till.
Bolagets intäkter och räntekostnader är i allt väsentlighet oberoende av förändringar i marknadsmässiga
räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder.
Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning
av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per geografisk marknad
Försäljning inom Sverige
Försäljning utanför Sverige
Summa

2016-01-012016-12-31
54 618
71 548
126 166

2015-01-012015-12-31
50 673
117 599
168 272

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

86 675
86 675

83 500
83 500

Inga köp eller försäljningar har skett till egna dotterföretag.
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revisionsarvode
Summa
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Totalt

2016-01-012016-12-31
1

2015-01-012015-12-31
-

1

-

2016-12-31

2015-12-31

6
6

6
6

2016-01-012016-12-31
160 000
95 752
255 752
24 442

2015-01-012015-12-31
141 033
141 033
28 606
-

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen
varav män
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader 1)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 kr (f.å. 0) företagets ledning. Företagets utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0(f.å.0).
VD-ersättningar uppgår till 320 tkr under året.
Inget avtal om avgångsvederlag finns med VD.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

2015-12-31

2 025 157
2 284 270
4 309 427

2 025 157
2 025 157

-

-

4 309 427

2 025 157

2016-12-31

2015-12-31

3 388 070
138 707
-80 000
3 446 777

3 500 430
-112 360
3 388 070

-3 095 419
76 000

-3 013 252
110 360

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
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-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

-141 964
-3 161 383

-192 527
-3 095 419

285 394

292 651

2016-12-31
11 309
19 000
30 309

2015-12-31
20 631
31 119
51 750

2016-12-31

2015-12-31

291 522
291 522

291 522
291 522

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga poster

Not 8 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Intresseföretag/
org nr, säte
42-1767570, Naperville USA

Kapital
andel i %
92,31

Redovisat
värde
291 522

Not 9 Fordringar hos koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Årets valutakursdifferenser
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

2015-12-31

233 867
145 369
30 134
409 370

117 175
109 343
7 349
233 867

2016-12-31
80 000
80 000

2015-12-31
140 551
140 551

2016-12-31
141 964
-29 000
35 108
-6 867

2015-12-31
192 527
-18 000
9 402
-70

141 205

183 859

Not 10 Varulager
Varav nedskrivning av varulager 0 tkr (1.813 tkr).
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga poster

Not 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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Underskrifter
Göteborg 2017-

Göran Gummesson
Styrelseordförande

Magnus Lindstam
Verkställande direktör

Alf Almqvist

Claes Kinell

Björn Algkvist

Kjell AC Bergström

Freddie Linder

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i COT - Clean Oil Technology AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2017- - . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Göteborg 2017-

Magnus Lindstam
Verkställande direktör

