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VD har ordet
Bästa aktieägare,
Glädjande nog kan vi gå in i 2016 med ordnad finansiering till följd av en mycket lyckosamt genomförd nyemission
som gav oss de medel vi räknar med att behöva för vår fortsatta verksamhet 2016.
Var står vi idag? Vad hoppas vi ska hända under 2016?
Under senare delen av 2015 har vi inlett nära samarbete med ledande teknikföretag för att få en optimal funktion och
säkerställa att alla ingående komponenter uppfyller kundernas krav på kvalité och driftsäkerhet. Den produkt vi idag
använder för tester och i några fältinstallationer fungerar alldeles utmärkt men det vi nu gör är också att optimera den
för en planerad serieproduktion under senvåren.
Att vår Oil Refiner verkligen renar oljan från skadliga utspädningar har vi sedan länge kunnat konstatera efter alla de
riggtester som genomförts. Glädjande nog har vi nu också fått testresultat som visar att den även fyller sin funktion
för volymer upp till 1000 liter för biohydraulolja. Användningen av biohydraulolja ökar till följd av de ökande
miljökraven men har den nackdelen att den tar till sig föroreningar enklare än mineraloljorna. För de mer vanligen
förekommande mindre tankvolymerna påvisar Oil Refinern en väldigt snabb förbättring av oljan.
Den största marknaden finns hos alla de hydrauldrivna enheter som utsätts för väder- och temperaturskillnader
(fordon med hydraulfunktioner, marina produkter m m). De allra flesta hydraulinstallationer finns installerade outdoors
där fuktighet är ofrånkomlig. Bolaget kommer att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning som vi idag bedömer är
överlägsen såväl avseende pris som funktion jämfört med konkurrerande produkter. Dock vågar vi inte prognosticera
tillväxttakten i vår försäljning ännu eftersom, oaktat en produkts positiva marknadsförutsättningar, finns det alltid en
initial tröghet för nya produktlösningar hos marknaden. En riktad marknadsintroduktion av produkten planeras före
sommaren 2016 med förhoppning om en bredare lansering till hösten.
Bolaget har idag ett starkt internationellt patent avseende principen att med tillförsel av energi reducera främmande
utspädningar i oljor. Vi har nu även lämnat in en patentansökan för Funktionen vilket då även inkluderar samtliga i
enheten samverkande parametrar. Men som vi ser det är vårt bästa skydd allt det tekniska grundarbete som har
skett under åren för att ta fram den optimala lösningen såväl ur funktion som kostnadsaspekten.
Vi som arbetar med projektet idag gör det som dedikerade fristående konsulter. Skälet till detta är att vi minimerar
bolagets kostnader samt på ett mycket flexibelt sätt kan styra arbetet med rätt kompetens. Vårt nära samarbete med
ledande teknikföretag inom specifika segment gör att vi är trygga med att bolaget hela tiden tillförs den kompetens
som krävs för att färdigställa produkten. Vad avser bolagets ekonomi så förväntas 2016 inte ha högre kostnader än
2015 men en viss omdirigering sker från mjukvara till hårdvara d v s från utvecklingsarbete till
produktframtagningskostnader. Vi känner oss ganska trygga med att bolaget kommer att ha en spännande
ekonomisk framtid under förutsättning att vi som arbetar med projektet klarar av att uppfylla den plan som vi har inför
marknadslansering. Jag vill dock ännu en gång klargöra att vi inte kan utlova att vi redan under 2016 klarar av att nå
ett positivt resultat men dock att vi ska göra allt för att lägga grunden för en positiv resultatbudget för år 2017.
Magnus Lindstam
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för COT - Clean Oil Technology AB, 556598-5362 får härmed avge
årsredovisning för 2015.
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 patentansökan avseende funktionen inklusive samverkande parametrar.
Verksamheten 2015
Rörelseintäkterna uppgick till 193 tkr (161 tkr)
Rörelsens kostnader uppgick till 3.990 tkr (4.976 tkr)
Årets resultat uppgick -3.788 tkr (-4.756 tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,90kr (-3,09kr)
Ändrade redovisningsprinciper för utvecklingskostnader
Bolaget har 2015 övergått till principen att aktivera upparbetade utvecklingskostnader. Under 2015 har bolaget
aktiverat 2.025.157 kronor i externa utvecklingskostnader avseende projektet COT Oil Refiner Hydraulic vilket
startas under 2015 och kommer att slutföras under 2016.
Varulagret har nedskrivits till 0 kr.
Väsentliga händelser under 2015
Årsstämman 150408 beslutade om en företrädesemission på 3.076.286 kronor varav 2.682.044 kronor tecknades.
Vid en extra bolagsstämma 9 november beslutades om en ytterligare företrädesemission på 3.165.140 kronor varav
3.165.140 kronor tecknades.
Bolagets styrelse har beslutat att i första hand fokusera på att ta fram en färdig produkt för eliminering av skadligt
vatten ur hydrauloljor mot tidigare fokusering att ta bort utspädningar ur motoroljor.
Utsikter 2016
Bolaget befinner sig i slutfasen med att ta fram en färdig produkt för marknadslansering vilken beräknas påbörjas
andra halvåret 2016. Ett gott samarbete sker med partners för ingående komponenter vilka redan idag är certifierade
leverantörer till industrin inom den marknad som bolaget inriktar sig mot. Det tekniska utvecklingsarbetet och tester i
rigg gör att bolaget idag känner sig trygg i produktens funktion och att COT Oil Refiner såväl till funktion som kostnad
till kund är mycket konkurrenskraftig.
En viktig utmaning för bolaget blir att på ett optimalt sätt organisera produktion och marknadsbearbetning. Den plan
som sjösattes för detta under hösten 2015 ligger fast, d v s att bolaget inte ska bygga en egen produktion utan istället
anlita produktionspartner för detta. Idag finns några väl kvalificerade företag som anmält intresse att ansvara för
produktionen. För att inte binda upp kostnader i förtid, kommer bolaget under 2016 inte att satsa på volymförsäljning,
utan istället orientera försäljningen mot kunder som kan öppna betydande segment inför en bredare
marknadssatsning 2017. Bolaget förväntar sig därför inte att nå en försäljning som fullt ut täcker bolagets kostnader
under innevarande verksamhetsår.
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 2015 till ca 3,3 Mkr inklusive nyemissionslikvid från nyemission
beslutad november 2016. Dessa medel beräknas finansiera den löpande driften under innevarande år men en
snabbare försäljningsexpansion än förväntat kan komma att kräva tilläggsfinansiering under senare delen av 2016.
Plan för sådan tillkommande finansiering kan komma att presenteras vid årsstämman.
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 2015 års utgång till 92,31%. Verksamheten är vilande och inga
operationella transaktioner har ägt rum under 2015. COT AB har därför valt att inte konsolidera bolaget i sin
redovisning.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten 15.165.443 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

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

2

168 272
24 750
193 022

60 399
100 303
160 702

-1 831 865
-1 789 278
-176 689

-71 235
-3 383 092
-1 129 945

-192 527
-3 797 337

-391 544
-4 815 114

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

9 402
-70
-3 788 005

60 166
-554
-4 755 502

Resultat före skatt

-3 788 005

-4 755 502

Årets resultat

-3 788 005

-4 755 502

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

4
3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

5

2 025 157
2 025 157

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

292 651
292 651

487 178
487 178

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

8
9

291 522
233 867
525 389

291 522
117 175
408 697

2 843 197

895 875

-

1 812 850
1 812 850

3 247 780
51 750
3 299 530

54
4 884
101 410
73 147
179 495

224 729

1 762 946

Summa omsättningstillgångar

3 524 259

3 755 291

SUMMA TILLGÅNGAR

6 367 456

4 651 166

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

10
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

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

579 995
45 051
140 511
765 557

319 486
23 928
512 779
856 193

6 367 456

4 651 166

2015-12-31
Inga

2014-12-31
Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Reservfond
Ansamlad förlust
Balanserad förlust
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

-3 797 337
183 859
-3 613 478

-4 815 114
451 157
-4 363 957

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

1 812 850
-3 120 035
-90 636

38 217
300 733
-917 675

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 011 299

-4 942 682

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

-2 025 157
20 000

-111 100
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 005 157

-111 100

Finansieringsverksamheten
Personaloptioner
Nyemission
Emissionskostnader
Lån till koncernföretag

16 356
5 847 184
-268 609
-116 692

-117 175

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 478 239

-117 175

-1 538 217
1 762 946
224 729

-5 170 957
6 933 903
1 762 946

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

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

Not
14
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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.
Bolaget har innehav i utländskt dotterföretag vilkas nettotillgångar exponeras för valutaomräkningsrisker.
Valutaexponering av nettotillgångar i dotterföretag i USA hanteras huvudsakligen genom upplåning i USD.
Bolagets intäkter och räntekostnader är i allt väsentlighet oberoende av förändringar i marknadsmässiga
räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar.
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
Inga köp eller försäljningar har skett till egna dotterföretag.

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

2014-01-012014-12-31
48 034
12 365
60 399
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Totalt

2015-01-012015-12-31
-

2014-01-012014-12-31
1

-

1

2015-12-31

2014-12-31

6
6

7
7

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

2014-01-012014-12-31
390 000
490 032
880 032
232 145
277 345

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.-14.298) företagets ledning. Företagets utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0(f.å.0).
Inget avtal om avgångsvederlag finns med VD.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revisionsarvode
Andra uppdrag
Summa

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

83 500
83 500

75 000
75 000

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

2 025 157
2 025 157

-

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2 025 157

-
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31

2014-12-31

3 500 430
-112 360
3 388 070

3 096 830
403 600
3 500 430

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning

-3 013 252
110 360
-192 527

-2 621 708
-391 544

Redovisat värde vid årets slut

-3 095 419
292 651

-3 013 252
487 178

2015-12-31
20 631
31 119
51 750

2014-12-31
31 275
26 872
15 000
73 147

2015-12-31

2014-12-31

291 522
291 522

291 522
291 522

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
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

2015-12-31

2014-12-31

117 175
109 343
7 349
233 867

101 475
15 700
117 175

Not 10 Varulager

Varulagret har värderats till 0 kr. Under året har stora delar av lagret kasserats och kastats.
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Not 11 Kortfristiga fordringar
2015-12-31
3 119 588
128 192
3 247 780

Kontant del av ännu ej registrerad nyemission
Övriga fordringar

2014-12-31
101 410
101 410

Not 12 Eget kapital

Vid årets början
Nyemission
Överkursfond, avsättning
Överkursfondsfond, upplösning

Aktiekapital
1 538 143
2 682 044

Pågående
nyemission

Reservfond
13 382 015

Överkurs.fond
58 433 398

Ansamlad
förlust
-69 558 584

3 165 140
16 356
-268 608

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-3 788 005
4 220 187

3 165 140

13 382 015

58 181 146

-73 346 589

Aktiekapitalet består av 4.220.187 st A-aktier med kvotvärde 1,0 kr.
Efter registrering av höstens nyemission kommer antalet aktier att vara 7.385.327 st.
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2015-12-31
140 551
140 551

2014-12-31
240 000
55 850
76 993
139 936
512 779

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

2014-12-31
391 544
60 167
-554

183 859

451 157

Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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