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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 2018
/
. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Göteborg
/
2018

Magnus Lindstam
Verkställande direktör

VD har ordet
VD-ord 2017
Bästa Aktieägare
Att utveckla nya produkter för en global marknad kräver hos organisationen en mycket stark
övertygelse om produktens kommersiella potential i kombination med ett stort tålamod. Samtidigt
ställer det höga krav på att löpande kritiskt granska såväl problemdefinition, konkurrerande produkter
och produktens marknadspotential. Dessa tre parametrar har vi god kontroll över och för varje månad
som går så snarare stärks vi i vår uppfattning att vi sitter på en produkt med goda utsikter att bli en
kommersiell framgång. Men det finns en parameter som vi inte kan kontrollera utan mera får uppskatta
utifrån de kontakter vi har med marknaden - Tiden. Såväl aktieägare som bolagets styrelse undrar när
en säljstart förväntas att inledas. Här kan vi bara göra bedömningar. Det är en ny produkt som väcker
stort intresse och som löser problem för ett flertal hydrauliska system där det idag inte finns någon
alternativ lösning. Men hur lång tid krävs från en första presentation till att bolaget erhåller en
volymorder? De kunder som vi fokuserar på är i de flesta fall globala aktörer. Vad som kännetecknar
dessa är att de alla har en ganska lång beslutsprocess från demoinstallation till bredare fälttester för
att slutligen utmynna i volymorder.
Stor del av organisationens fokus ligger idag på att ha en så bred produktlansering som möjligt efter
de resurser som bolaget har. Vi hade för 2017 hoppats mycket på kontakter som byggts upp i USA
men denna marknad blir inte bara dyr utan också mycket tidkrävande att gå in på såvida vi inte finner
en specifik kund som aktivt söker vår produkt. För varje månad som går identifierar vi nya intressanta
marknadssegment såväl geografiskt som tekniskt. Som exempel samarbetar vi idag med
Fachhochschule Sudwestfalen med nya tekniska applikationer för bl a jordbruksmarknaden. Vidare har
vi successivt fått ett stort intresse från olika verksamheter i Chile inom bl a gruv- och fiskeindustrin. För
denna satsning har bolaget erhållit ett betydande bidrag från ett samnordiskt företag med inriktning på
innovativa miljöinvestering. Vi har idag demoinstallationer ute som inom kort går in i utökade fälttester
hos en global aktör samt gör även nu i vår, installationer inom ett industriellt segment med stor
potential. Men att lämna någon prognos när i tiden större volymorder inkommer, det vågar jag inte
göra. För 2018 tror jag inte att detta kommer att ske men med den bredd som vi arbetar på idag så har
vi goda förhoppningar på en genombrott 2019. Viktigt då denna osäkerhet råder, blir att anpassa
bolagets organisation och därmed dess kostnader till något av ett vänteläge under tiden som aktiv
marknadslansering pågår.
Det är värt att påpeka att vår produkt COT Oil Refiner System med stor sannolikhet även löser
vattenproblematiken för andra oljor än hydrauloljor. Vi hoppas under våren ha slutfört tester för att
kunna verifiera dess funktion även inom andra segment och därmed kunna inkludera även dessa
målgrupper i en bredare marknadsföring.
Som vanligt kommer styrelsen även detta år föreslå Årsstämman att styrka ett förslag att genom
nyemission säkerställa fortsatt finansiering av verksamheten. Emissionsvillkor kommer att presenteras
i kallelsen till Årsstämman 15 maj i Göteborg.
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 räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Allmänt om verksamheten
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 succesivt upp organisationen mot produktion och försäljning.
COT-principen med energitillförsel i form av punktvärme är patenterad i ett flertal länder.
Röreslensintäkter uppgick till 173 tkr (161 tkr)
Rörelsens kostnader uppgick till 3 148 tkr (2.227 tkr)
Årets resultat uppgick till -3.188 (-2,180 tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,20 kr)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Årsstämman i maj 2017 gav bolagets styrelse mandat att "vid ett eller flera tillfällen" genomföra en
riktad nyemission på sammanlagt maximalt 5 000 tkr till i huvudsak bolagets tio största aktieägare.
Styrelsen beslutade i juni månad att genomföra en nyemission på 5 000 tkr til teckningskursen 1 krona
per aktie vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Nyemissionen blev fulltecknad och ökade bolagets
aktiekapital till 16 077 tkr.
Bolaget har under verksamhetsåret breddat sitt samarbete med internationella teknikpartner för att
verifiera produkten för än bredare marknadssegment, såväl tekniskt som geografiskt.
Bolaget erhåll i december ett ekonomiskt marknadsstöd från NOPEF för förstudier och lansering av
produkten till Sydamerika varifrån förfrågningar inkommit från gruv- och fiskeindustrin. Order har
inkommit från bolag med krävande maskinutrustning där den nyutvecklade funktionen med förmåga
att även eliminera bunden luft för fösta gången kommer att installeras.
Utsikter 2018
Bolaget har under 2017 färdigutvecklat kompletterande teknik som ökar produktens
marknadssegmentt ytterliggare. Våren 2018 kommer bolaget att delta på minst två mässor och har
engagerat marknadskonsult för att intensifiera arbetet med att presentera produkten internationellt.
Bolaget kommer också under våren 2018 att aktivera sin digitala marknadsföring.
Förutom ett mycket framgångsrikt utvecklingsarbete möter produkten stort intresse ute på marknaden.
Som tidigare har kommunicerats så är det dock en relativt lång process från första möte till order. Vi
planterar dock kontinuerligt nya "frön" som vi har stora förhoppningar i framtiden ska leda till betydande
order. Det viktiga för bolaget är att finna en balans mellan marknadsföringsgasen och
likviditetsbromsen. Vi har en produkt som väl uppfyller sin avsedda funtktion. Marknaden finns där. Nu
ska vi tålmodigt vänta på att fåra frön ska gro.
Likviditet och löpande drift 2017
Bolagets livkiditet uppgick per den 31 december 2017 till ca 2,0 Mkr. Dessa medel beräknas finansiera
den löpande driften fram till sommaren innevarande år varför beslut om ny finansiering vid kommande
Årsstämma blir nödvändigt för fortssatt drift. Förslag till nyemission kommer att presenteras i kallelsen
till bolagets Årsstämma 15 maj 2018
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Eget kapital
Aktiekapital
Bundet eget kapital
Ingående balans
11 077 990
Uppskrivning av anläggningstillgångar
Nyemission
5 000 001
Omföring mellan poster i eget kapital
Vid årets utgång
16 077 991

Fritt eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

Pågående
nyemission
104 825

Reservfond
13 382 015

Fond för
utvecklingsutgifter
2 284 270
1 532 253

-104 825
-

13 382 015

3 816 523

Överkurs
fond
58 181 146

Balanserat
resultat inkl
årets resultat
-77 811 095
-3 187 956

58 181 146

-80 999 051

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -24 350 158, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
-24 350 158
-24 350 158

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

2

172 976
172 976

126 166
34 941
161 107

-159 683
-2 851 310
-186 414

-67 390
-1 968 348
-191 882

-123 203
-3 147 634

-141 964
-2 208 477

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

20 075
-60 397
-3 187 956

35 108
-6 867
-2 180 236

Resultat före skatt

-3 187 956

-2 180 236

Årets resultat

-3 187 956

-2 180 236

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

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

5

5 841 680
5 841 680

4 309 427
4 309 427

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

233 819
233 819

285 394
285 394

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

7
8

291 522
482 620
774 142

291 522
409 370
700 892

6 849 641

5 295 713

352 948
352 948

-

50 500
213 201
76 146
339 847

177 947
30 309
208 256

Kassa och bank

1 997 264

2 335 111

Summa omsättningstillgångar

2 690 059

2 543 367

SUMMA TILLGÅNGAR

9 539 700

7 839 080

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

16 077 991
13 382 015
29 460 006

11 077 991
104 825
13 382 015
24 564 831

58 181 146
-75 526 825
-3 187 956
-20 533 635

58 181 146
-73 346 589
-2 180 236
-17 345 679

8 926 371

7 219 152

293 964
196 295
123 070
613 329

516 512
23 416
80 000
619 928

9 539 700

7 839 080

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Reservfond
Ansamlad förlust
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Kassaflödesanalys
2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

-3 228 278
123 203
-3 105 075

-2 208 477
141 205
-2 067 272

-3 105 075

-2 067 272

-352 948
-131 591
-6 599

3 091 275
-145 628

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 596 213

878 375

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

-1 532 253
-71 628

-2 284 270
-138 707
33 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 603 881

-2 389 977

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Lån till koncernföretag

4 895 175
-73 250

3 797 487
-175 503

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 821 925

3 621 984

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

-378 169
2 335 111
1 956 942

2 110 382
224 729
2 335 111

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat förer 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

Not

14
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 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 färegående 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.
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Förvärvade immateriella tillgångar

År
5

Inga avskrivningar har skett under året då produkten inte är färdigutvecklad.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Skatt
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 mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den 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.
Idagsläget bedömer bolagets ledning att någon uppskjuten skattefordran inte skall beräknas på
underskottsavdrag.
Moderbolaget har ackumulerade skattemässiga underskott om ca 81 Mkr. Ingen uppskjuten
skattefordran är beräknad på dessa underskott.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument som redvovisas 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 marknadsvärden på
långfrisitga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där
marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redvovisas som kostnader när de uppkommer.
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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.

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

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till
anskaffningsvärde. Har 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.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.
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Mål och policy för riskhantering
Under året har valutarisken varit låg då bolagets försäljning varit ringa.
Inga transaktionsflöden har säkrats under 2016 beaktat de volymer som transaktionerna skett till.
Bolagets intäkter och räntekostnader är i allt väsentligthet oberoende av förändringar i
marknadsmässig räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder.
Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjen 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
Sverige
Försäljning utanför Sverige
Summa

2017-01-012017-12-31
164 000
8 976
172 976

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

2017-01-012017-12-31
1

2016-01-012016-12-31
-

1

-

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

59 950

86 675

Inga köp eller försäljningar har skett till egna dotterföretaget.

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revisionsuppdrag

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

2017-12-31

2016-12-31

4 309 427
1 532 253
5 841 680

2 025 157
2 284 270
4 309 427

-

-

5 841 680

4 309 427
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Rörelseförvärv
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

3 446 777
71 628
3 518 405

3 388 070
138 707
-80 000
3 446 777

-3 161 383
-123 203
-3 284 586

-3 095 419
76 000
-141 964
-3 161 383

233 819

285 394

2017-12-31

2016-12-31

291 522
291 522

291 522
291 522

Not 7 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Naperville USA, 42-1767570

Antal
andelar
92,31

Redovisat
värde
291 522
291 522

Not 8 Fordringar hos koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar
-Årets valutakursdifferenser
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

409 370
121 533
-48 283
482 620

233 867
145 369
30 134
409 370

2017-12-31
352 948
352 948

2016-12-31
-

352 948
352 948

-

Not 9 Varulager
Varulager redovisat till anskaffningsvärde
Skillnadsbelopp
Fördelning av skillnadsbelopp:
Färdiga varor och handelsvaror
Totalt
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga poster

2017-12-31
19 010
57 136
76 146

2016-12-31
11 309
19 000
30 309

Not 11 Förslag till behandling av förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlustl, kronor 24 350 158, behandlas enligt följande:
2017-12-31
-24 350 158
-24 350 158

Balanseras i ny räkning

Not 12 Antal aktier och kvotvärde
antal aktier
kvotvärde

2017-12-31
16 077 990
1

2016-12-31
11 077 990
1

2017-12-31
123 070
123 070

2016-12-31
80 000
80 000

2017-12-31

2016-12-31

123 203
20 075
-60 397

141 964
-29 000
35 108
-6 867

82 881

141 205

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga poster

Not 14 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen ränta
ERlagd ränta
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