Bokslutskommuniké avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ)
för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.

Verksamhet
Bolaget har utvecklat produkten COT Oil Refiner System, för eliminering av vatteninträngning för diverse
industriella oljor. Produkten leder till betydligt mindre slitage på rörliga delar i olika driftssystem och förlängd
livstid för driftsoljor med stora positiva miljöeffekter.
COT-systemet, med sin huvudprodukt COT Oil Refiner, bygger i huvudsak på principen med energitillförsel i
form av punktvärme och styrda luftströmmar för att skapa optimala förutsättningar för avdunstning av skadliga
flytande föroreningar i industriella driftsoljor som hydraulolja, smörjolja och växellådsolja.
Verksamheten 2018
• Rörelseintäkterna uppgick till 438 tkr (173 tkr)
• Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3 961 tkr (-2 911 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till – 0,18 kr (– 0,18 kr)

Bolagsstämma
Bolagsstämman kommer att hållas på Lindholmens konferenscentrum i Göteborg den 13 maj 2019, klockan
13.00.

Redovisningsprinciper för utvecklingskostnader
Bolaget har sedan 2015 i sin redovisning använt principen att aktivera upparbetade utvecklingskostnader i
balansräkningen. Vid bokslutet 2018 har ingen aktivering skett av utvecklingskostnader.

Väsentliga händelser under 2018
Årsstämman i maj 2018 beslutade att göra en företrädesemission på maximalt 6 431 196 kronor och teckningskurs
0,80 krona per aktie. Totalt tecknades aktier för ett värde av drygt 4 mkr.
Under året presenterades den nya produktserien COT 2000 och COT Mobile, konstruktioner som förenklar
installation hos kund samtidigt som riskerna för mekanisk åverkan minimeras. Den nya konstruktionen innebär
också att produkten som tidigare var begränsad till tankar på upp till 1 000 liter nu kan seriekopplas och installeras
på tankar på flera kubikmeter. För mer information se bolagets hemsida cot.se.
Ett nytt dotterbolag har bildats i Santiago Chile, en marknad där bolaget i slutet av året inledde demoinstallationer. Bolaget bedömer att denna marknad ska kunna visa en mycket god marknadstillväxt under 2019
inom gruv/offshore- som processindustrin. Som grund för marknadsbearbetningen i Chile ligger en analys av COTsystemet gjord av Universidad Deconception som utvisar systemets förmåga att ta bort vatten ur oljor.

Utsikter 2019
Hösten 2018 har mycket arbete lagts ned på att skapa en optimal organisation för tillväxt 2019. När vi talar om
tillväxt avser vi i första hand en märkbar ökning av antalet demo-installationer även i Europa som
förhoppningsvis ska ligga grund för större volymorder 2020. Parallellt bedrivs även kontinuerligt arbete med att
utveckla produkten ytterligare för att nå nya marknadssegment.
Bolaget kommer första kvartalet att flytta in i nya mer ändamålsenliga lokaler och inleda FMEA-studier
avseende såväl process som design. Bolaget lanserar även under första kvartalet såväl ny hemsida som
marknadsmaterial på olika språk för en bredare marknadsföring. Under året kommer bolaget också att söka
globala partners för att påskynda lanseringen inför 2020.
Väsentliga händelser efter årsskiftet
Bolagets styrelse beslutade, med hänvisning till mandat utfärdat vid Årsstämman 2018, vid styrelsemöte i
januari att rikta en nyemission på 3 mkr till bolagets 10 största aktieägare samt till styrelsens medlemmar.
Emissionen beräknas genomföras under februari/mars.
Miljöpåverkan
COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.
Likviditet och löpande drift
Bolagets likviditet uppgick per den 31 december 2018 till ca 1,2 Mkr som tillsammans med kommande
nyemission beräknas finansiera den löpande driften över sommaren. Styrelsen kommer vid kommande
Årsstämma i maj att lämna förslag till en längre finansiering av verksamheten.

Clean Oil Technology Inc
Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009. Clean Oil Technology Inc. i Chicago, Illinois.
Moderbolagets ägarandel uppgår vid 2018 års utgång till 100%. Bolagets verksamhet har under 2018 varit i
stort sett vilande.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att årets förlust på -3 961 kronor överförs i ny räkning.

Bolagets Årsredovisning presenteras 10 april 2019 på bolagets hemsida. Nästa kvartalsrapport lämnas 2 maj
2019.
Magnus Lindstam
VD

RESULTATRÄKNING (SEK)
2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Försäljning
Övriga rörelseintäkter
Omsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar

437 992
349 676
787 668
-4 635 555
-113 036

172 974
0
172 974
3 017 782
-74 316

Rörelseresultat före finansiella poster

-3 960 867

- 2 919 123

0
286
.286

20 072
-12 114
7 961

Resultat efter finansiella poster

3 961 154

- 2 911 162

Periodens resultat

3 961 154

- 2 911 162

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiell verksamhet

-

BALANSRÄKNING (SEK)
2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar

5 841 680
120 783
1 511 073
7 473 536

5 841 680
282 706
822 425
6 946 811

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar

567 052
906 802
1 226 611
2 700 465

349 708
211 880
1 997 264
2 558 852

10 174 001

9 505 663

5 409 710
13 382 015
3 816 523

16 077 990
13 382 015
3 816 523

61 239 614
-70 472 810
-3 961 154

58 181 146
-79 343 348
-2 911 163

9 413 898

9 203 164

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

760 103

302 499

S:a skulder

760 103

302 499

10 174 001

9 505 663

S:a tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingskostnader

Överkursfond
Balanserad förlust
Årets Resultat

Summa Eget Kapital

S:a eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

