ÅRSREDOVISNING 2009
COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL)

Ren olja – ren vinst

COT i sammandrag:
• COT – Clean Oil Technology AB (publ) utvecklar, tillverkar och
marknadsför patenterad teknik för kontinuerlig rening av smörjoch hydrauloljor
•

Bolagets teknik omfattas av ett starkt patentskydd, som även
inkluderar metod

•

Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter smörj- och hydraulolja varje år. Att producera, transportera, byta och destruera denna
olja kostar mångmiljardbelopp. Tillförlitliga tester visar att ständigt ren olja i fordon sänker bränsleförbrukningen med 1–5%.
Problemen är störst med nya s k miljöbränslen (t ex E85 och
Biogas) och tekniken underlättar omställningen till dessa

•

COT:s produkter har verifierats, eller är under verifiering, hos
såväl oberoende testinstitut som hos ledande fordonstillverkare.
Exempel på de sistnämnda är Volvo och Saab Automobile

•

COT bedriver verksamhet i Norden och genom dotterbolag i USA.
Organisationen är genomgående stark med hög kompetens och
lång erfarenhet från fordonsindustrin och dess underleverantörer
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OM BOLAGET
COT – Clean Oil Technology AB (publ) med
organisationsnummer 556598-5362 är ett
aktiebolag vars associationsform regleras av
Aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige
och registrerades i oktober 2000. Bolaget är ett
publikt Aktiebolag och anslutet till Euroclear
Sweden (tidigare VPC) vilket innebär att
Euroclear Sweden för bolagets aktiebok.

Bolagets årsredovisningar, delårsrapporter samt
lämnade pressreleaser kan hämtas från bolagets
hemsida www.cot.se eller beställas i pappersform
från bolaget på adress:
COT – Clean Oil Technology AB (publ), Bror
Nilssons Gata 5, 402 78 Göteborg

PRODUKTEN
COT har utvecklat ett patenterat system för
att minska föroreningar i olja under drift och
därmed förlänga oljans livstid i motorer och
maskiner. Tekniken marknadsförs under namnet
COT Oil Refiner System™ samt COT OilProcessor™ företrädelsevis till fordonstillverkare.
Bolagets initiala huvudmarknader är Norden
och USA.

etanol och biodiesel. Samma problem uppstår
även i normala diesel- och bensinmotorer men
också i hydraulsystem, växellådor och andra
maskiner.
Motorns oljefilter (fullflödesfilter) behövs för
att rena oljan från mindre partiklar. Även om
oljan byts ut finns det kvar ”avfallsprodukter”
i oljesystemet vilket leder till att den nya oljan
snabbt förorenas igen.

COT Oil Refiner System™ kan i princip
användas i alla typer av smörj- och hydraulsystem. Nuvarande sk fullflödesfilter som
används på marknaden är anpassade till att
klara höga flöden som behövs för säker drift
men renar inte oljan från de minsta partiklarna.
COT:s teknik ersätter inte nuvarande reningssystem men kompletterar det genom att leda
oljan i en sidoström (bypass), där partiklar
och främmande vätskor elimineras. Framför
allt har COT:s teknik på senare tid rönt stort
intresse inom fordonsindustrin för sin förmåga
att minska negativa konsekvenser med korta
serviceintervaller som t ex biodiesel och etanol
innebär för oljan.

COT:s patenterade teknik renar oljan kontinuerligt under drift genom två enheter, Filterenheten och Förångningsenheten, där filterenheten
avskiljer de minsta fasta föroreningarna medan
förångningsenheten avskiljer flytande föroreningar. COT Oil Refiner™ minskar därmed på
ett dramatiskt sätt detta problem vilket leder
till mindre slitage på motor samt att behovet av
oljebyten avsevärt minskas genom att serviceintervallerna förlängs.

Tekniken är sedan tidigare verifierad med goda
resultat och är väl beprövad inom hydraulik och
i motorer med traditionella bränslen.
Produktbeskrivning
Oljan i en motor utsätts för påfrestningar och
föroreningar så att de smörjande egenskaperna
försämras och oljan måste bytas ut. Dessa
påfrestningar har inte minst noterats vid
användande av nya miljövänligare bränslen som

T v: Filterenhet i genomskärning med den
unika (utbytbara) filterkärnan. T h: COT:s
patenterade halvledarstyrda förångningsenhet.

4

Frågor och svar om
COT:s teknik
Hur fungerar COT Oil Refiner System™?
COT Oil Refiner System™ är en oljereningsanordning som monteras som en sidoström
till motorns ordinarie oljefiltrering. Produkten
avlägsnar såväl partiklar ner till en storlek av
1 mikron (1/1000-dels millimeter) som flytande
föroreningar. Som jämförelse avlägsnar det
vanliga oljefiltret i en bilmotor partiklar ner
till en storlek av 40 mikron utan att ta bort
några flytande föroreningar. Förorenad olja
leds in i COT Oil Refiner System™ med lågt
flöde. Oljan passerar först filterenheten under
tryck från motorns oljepump. I det progressiva
bomullsfiltret avlägsnas fasta föroreningar som
slitmaterial, förkolningar, slam, sot, kiselsyra
och andra främmande material ned till 1 mikron.
Efter filtrering är oljan fri från fasta föroreningar
och leds vidare till den uppvärmda förångaren
genom ett doseringsmunstycke som sänker
trycket till atmosfärstryck. I förångaren avdunstar
flytande föroreningar som bränsle, kylarvätska
och vatten, och recirkuleras alternativt ventileras
ut. Oljan är nu fri från fasta och flytande föroreningar och självrinner tillbaka till tråget.

Paper #902238 fastslår att ”Föroreningar mellan
2 och 20 mikron kan vara extremt skadliga och
störa den hydrodynamiska smörjningen genom
att tränga in mellan glidytorna”. COT Oil
Refiner System™ är ett bypassystem där endast
en mindre mängd olja tas från motorn under
lågt flöde. Den mindre mängden olja gör att ett
betydligt finare filter kan användas. COT Oil
Refiner System™ kan filtrera bort partiklar
ned till 1 mikron. Inte nog med det, COT
Oil Refiner System™ har också en förångare
som tar bort flytande föroreningar som vatten,
bränsle och kylarvätska, vilket inte ett standardfilter kan. COT Oil Refiner System™ ersätter
inte det konventionella filtersystemet utan
förstärker effekten genom att fungera som ett
komplement till detta.
Vilka miljöfördelar har COT Oil Refiner
System™?
Underlättar omställningen till miljöbränslen
De nya miljö- och biobränslena (t ex etanol)
som framöver ska kunna ersätta bensin och
diesel leder ofta till tätare bytesintervaller för
motoroljan. Orsaken är att flytande föroreningar, såsom glykol och oförbränt bränsle,
blandas med oljan vid användandet. COT
Oil Refiner System™ med sin unika förångningsenhet avlägsnar på ett effektivt sätt de
flytande föroreningarna. De som väljer att
gå över till miljöbränslen behöver därmed
inte drabbas av tätare oljebyten, samtidigt
som samhället undviker att mängden miljöfarligt spilloljeavfall ökar. COT Oil Refiner
System™ underlättar omställningen till ett
mindre oljeberoende samhälle.

Behöver man inte byta olja?
Oljan utsätts kontinuerligt för höga temperaturer,
metallpartiklar och kemiska föroreningar. I
takt med att oljan förorenas, förlorar den också
sina smörjande och kylande egenskaper, oljans
livslängd förkortas och motorn skyddas inte lika
effektivt. Föroreningar är den främsta orsaken
till slitage och motorhaverier och det är just
därför som oljan måste bytas. COT Oil Refiner
System™ tar bort både fasta och flytande föroreningar från oljan och förlänger serviceintervallerna väsentligt.
Vad skiljer COT Oil Refiner System™ från
originalfiltret?
Systemens originalfilter är ofta anpassade för
att klara höga flöden och behövs för en säker
drift, men renar inte oljan från mindre partiklar.
Eftersom oljans hastighet är hög filtreras endast
större partiklar (20-40 mikron eller större) bort.
Omkring 90 % av partiklarna i olja är emellertid
mindre än 5 mikron och kan således passera
förbi och ge upphov till slitage. SAE
(Society of Automotive Engineers) Technical

Förebyggande av spilloljeavfall
Varje år måste miljontals liter motor-, transmissions- och smörjoljeavfall tas om hand
i Sverige. Om COT Oil Refiner System™
installeras i fler fordon leder det till färre
oljebyten. Resultatet blir en betydande
reducering av all den miljöfarliga spillolja
som genereras och som måste hanteras på
olika sätt. Det tjänar både fordonsägarna
och miljön på.
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motorns gång. Eftersom COT Oil Refiner
System™ inte påverkar dessa tillsatser förbrukas
de inte utan varar längre. Vi har under långvariga
test kunnat konstatera att en acceptabel nivå
av tillsatser behållits genom tillförsel av den
mindre mängd olja som p g a förbrukning ändå
sker vid filterbyte. Ytterligare tillsatser behövs
inte och rekommenderas inte heller. Det skulle
i stället kunna orsaka problem genom att nivån
av kemiska tillsatser blir för hög.

Teknik för minskad resursförbrukning
Den ändliga resursen råolja används i olika
mängd vid produktionen av de allra flesta
smörjoljor. Omkring 80 000 m3 smörjolja
levereras till svenska fordon varje år enligt
SPI (2005). Även om det rör sig om små
mängder i förhållande till t.ex. drivmedelsanvändandet bör man förstås se till att inte i
onödan förbruka icke förnybara naturresurser
såsom råoljan när det kan undvikas med
hjälp av ny miljöteknik.

Kan COT Oil Refiner System™ skada
utrustningen?
Nej! COT:s produkter ersätter inte utrustningens
konventionella filtersystem utan effektiviserar
det genom att arbeta parallellt – det ersätter
således inte någon funktion. COT Oil Refiner
System™ har inga rörliga delar som kan slitas
ut. Skulle emellertid något fel uppstå fortsätter
motorn att arbeta precis som innan COT Oil
Refiner System™ installerades. Om t ex värmeelementet slutar att fungera eller filtret blockeras
av någon anledning, resulterar det endast i att
oljan gradvis förorenas, precis som den skulle
gjorts utan COT Oil Refiner System™. Korrekt
installerat hindrar inte COT Oil Refiner
System™ oljeflödet till motorns rörliga delar,
sänker oljetrycket eller skadar motorn på något
sätt.

Kan COT Oil Refiner System™ användas i
all utrustning?
COT Oil Refiner System™ kan installeras på så
gott som alla motorer, t ex bilar, traktorer, bussar,
båtar, generatorer och alla typer av industriella
maskiner med motor eller trycksmörjning.
COT Oil Refiner System™ fungerar med alla
hydraulsystem och motorer som använder
bränsle av typ diesel, bensin, etanol eller naturgas.
COT Oil Refiner System™ lämpar sig också
väl för andra system där olja cirkulerar och
som behöver hållas fri från föroreningar. Den
kan emellertid inte installeras på motorer utan
trycksmörjning, som utombordsmotorer av
tvåtaktstyp där oljan blandas med bränslet.
Vad händer med det vatten och andra
föroreningar som förångas i förångningsenheten?
Det beror på vilka miljökrav fordonet är anpassat
till. COT Oil Refiner System™ är utvecklat för
att hantera de miljökrav som ställs på dagens
fordon, vare sig det handlar om EU-standarden
Euro III eller Euro V. I de fall där utsläppskraven
innefattar sluten vevhusventilation leds ångorna
tillbaks in i motorn igen.

Vad gör COT Oil Refiner System™ för nytta
inom hydraulik?
Modern miljöhydraulik dras med stora problem
orsakade av vattenabsorption. Det gör mobila
såväl som industriella hydraulsystem till storförbrukare av smörjolja. Smutspartiklar tränger
in i hydraulsystemet vid service, rengöring och
andra ingrepp i systemet. Tillsammans med
kondensvatten gör partiklarna hydraulvätskan
både skadlig och ineffektiv. Lösningen på
problemet är COT Hydraulfilter som mikrofiltrerar ända ner till 1 mikrons storlek, samtidigt
som den absorberar vatten upp till 500 g. Med
COT Hydraulfilter behåller hydraulvätskan
sina egenskaper. Driftsstörningar och haverier
orsakade av förorenad olja reduceras drastiskt
samt att hydraulsystemets livslängd ökar avsevärt.

Vad händer med tillsatserna i motoroljan
när COT Oil Refiner System™ används?
Oljeproducenten blandar i olika tillsatser i oljan
för att eliminera föroreningar som uppstår vid
förbränningen och förhindra slitage. COT Oil
Refiner System™ filtrerar inte bort, förbrukar
eller påverkar dessa tillsatser på något sätt.
COT Oil Refiner System™ får i stället dessa
tillsatser att vara längre. Tillsatser (t ex viskositetspåverkande, inkapslande, rostförebyggande
eller syreneutraliserande) förbrukas under
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Problem som COT
Oil Refiner™ löser
har det visat sig att de medför stora problem
med förorening av smörjoljan, varför tillverkarna
rekommenderar betydligt tätare oljebyten än med
traditionella bränslen. Detta beror bl a på att det
vid upprepade kallstarter ansamlas bränslerester
i smörjoljan som därigenom får försämrade
smörjegenskaper för oljan och skapar dessutom
regleringsproblem på avgasreningen.
Biogasdrift har visat stora problem med bl a
korrosion p g a bränslets stora absorption av
fukt. Med COT Oil Refiner System™ elimineras
problemen och fordonsägaren slipper onödigt
täta oljebyten.

Med ständigt ren olja kan serviceintervallen ökas
väsentligt. Färre oljebyten betyder färre och
framför allt billigare servicepunkter. Dessutom
innebär ren olja bättre bränsle-ekonomi, minskade
CO²-utsläpp och säkrare drift. Vidare är hantering
av spillolja ett stort, dyrt och växande samhällsproblem. Både i Sverige, inom EU och på andra
håll i världen skärps lagstiftningen vad gäller
uppkomsten av avfall – och inte bara vad vi gör
med det.
Ett aktuellt och viktigt område som engagerar
många är omställningen till miljöbränslen
(etanol, biodiesel etc.) i våra fordon. Tyvärr

Fakta om förbrukning och
miljöpåverkan av smörjolja
• Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner
liter motor- och hydraulolja per år
• Att producera, transportera, byta och
destruera smörjolja kostar samhället
ca 5 Mdr/år
• Fram till 2020 kommer vi att använda över
1,3 miljarder liter olja till ett värde av
60 Mdr kr om ingenting görs
Oljekvalitet

• Miljömässigt släpper 115 miljoner liter spill
olja ut 380 miljoner kg CO² per år
• Ren olja i motorn sänker bränsleförbrukningen med 1-5 %
• Miljöbränslen som t ex Etanol, Biogas och
Biodiesel påverkar oljan negativt. Därför
måste dessa fordon byta olja oftare

Kritiskt område
Körsträcka
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VAD SÄGER KUNDER
OCH PARTNERS?
Saab Automobile
”Saab Automobile AB har för avsikt att ytterligare
stärka sin position inom områdena miljöteknik
och säkerhet. Bland nya intressanta miljötekniker
som studeras är COT Oil Refiner™. Vår studie
och utvärdering av COT Oil Refiner™ genom
fältprov har pågått under större delen av 2009.
De resutltat, som vi hittills har uppnått, infriar
våra förväntningar.” säger Kjell AC Bergström,
President Saab Automobile Powertrain AB.
Han fortsätter: ”COT Oil Refiner™ ger oss
potentiella möjligheter för att i framtiden
förlänga våra serviceintervaller. I vår utvärdering
av systemet ingår även planeringen av hur ett
införande i utvalda bilmodeller skall kunna ske.”

Hüllert Maskin AB
Hüllert Maskin AB är generalagent för Merlo
teleskoplastare samt representanter för Lännen
grävlastare och Lundberg redskapsbärare. Man
har ett 20-tal samarbetspartners runt om i Sverige
som säljer och servar Hüllerts produkter. Sortimentet utökas nu alltså med COT:s system.
”Vi har sedan en tid utvärderat och verifierat
COT:s produkter och vill nu satsa fullt ut”
säger VD Nils-Gunnar Burge. ”Med COT:s
teknik kan vi tillföra bra mervärden för våra
kunder. Dessutom kommer det nya miljökrav
efter hand. Vi monterar nu COT-systemet på
nya maskiner innan leverans till kund.”
På Merlos huvudkontor i Italien följer man
med spänning den här typen av utvärdering av
ny miljöteknik. Order har under 2009 tecknats
till ett värde om ca 500 000 kronor.

Ragnsells TKF 244
Ragnsells har monterat och testat COT
Hydraulfilter (samma teknik som COT Oil
Refiner™ för hydraulik) under en längre tid
på ett av sina Scaniafordon. Efter 2 år kan man
konstatera att oljan håller bättre kvalitet än den
ursprungliga; man har inte haft några hydraulhaverier eller slangbrott; inga reparationer har
behövts göras i hydraulsystemet; inga oplanerade
driftstopp har inträffat p g a hydraulsystemet;
man har inte kunnat konstatera någon förslitning
på pump eller kolvar. Ragnsells beräknar besparingen per fordon till ca 24 000 kronor/år, vilket
innebär en payback-tid på ca 6 månader.

Volvo Bussar
Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare
av bussar och busschassier, med ett produktprogram som omfattar stadsbussar, intercitybussar
och turistbussar samt tjänster inom områdena
finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik
och trafikinformation. Bakgrunden till samarbetet utgår från att Volvo Bussars kunder i
allt högre grad efterfrågar lösningar för längre
serviceintervaller än vad som idag är standard.
Det ökade intresset för att använda nya miljöbränslen som t ex Biodiesel innebär dock än
tätare oljebyten än med dagens bränslen. Den
nu pågående verifieringen av COT OilRefiner
System™ påvisar ett klart minskat behov av täta
oljebyten, vilket innebär förlängda serviceintervaller och därmed minskade kostnader för
kunden. ”COT:s system hjälper oss att erbjuda
våra kunder bättre serviceavtal genom längre
serviceintervaller med förbättrad ekonomi och
vi är mycket intresserade av långsiktiga affärer
med COT” säger Martin Spjern, marknadschef
på Volvo Bussar. Miljöfrågan ligger högt på
agendan hos Volvo Bussar och våra kunder.
Emissionskraven skärps kontinuerligt och
Volvo Bussars ambitioner är inte att enbart
möta dessa krav utan att vara föregångare för
att lösa dem” säger Martin Spjern.

Sven Carlsson Trafik AB, Gnosjö
Bolaget utrustar fordonen med COT OilProcessor™ vilket ingår i företagets miljöcertifiering.
Dokumenterade analyser utförda av Statoil
på oljan under 30 000 mil kan rekvireras från
COT. Citat av bolagets VD Ingvar Carlsson i
Finnveden.nu den 24 september 2008: ”De två
bussar som ingått i COT:s testgrupp har dock
avvikit rejält (från normala oljebytesintervall,
reds anm). Den ena av de båda, stationerad i
Gnosjö, har kunnat hoppa över sina 14 senaste
oljebyten tack vare det nya filtret. Man har
precis passerat 60 000 mil, motsvarande 15 varv
runt jorden, på en och samma omgång olja. [...].
– Det kommer att bli fler (COT OilRefiner™
red:s anm), säger Ingvar Carlsson.”
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VEM VALIDERAR ATT
COT:S TEKNIK
FUNGERAR PÅ
MILJÖBRÄNSLEN?
COT samarbetar med flera välrenommerade
testinstitut och laboratorier för utveckling och
validering av bolagets produkter. Ett av de
viktiga är AVL – världens största privatägda
företag inom utveckling, provning och utvärdering
av drivlinor för fordonsindustrin. AVL har
4 200 anställda världen över och finns representerade i både Göteborg och Södertälje med över
200 medarbetare. COT gav under våren 2009
AVL i uppdrag att testa hur effektivt COT Oil
Refiner System™ kan eliminera problemen
med bränsleutspädning i etanolmotorer.

Testet
Testet utgick ifrån ett av de vanligaste körfallet i
Sverige under vintertid: Man kallstartar sin bil
hemma på morgonen, kör barnen till dagis eller
skolan. Startar igen och kör vidare till arbetet
eller till en parkeringsplats vid tåg/buss-station.
Sedan kör man samma sträckning hem på kvällen.
Vid testet som pågick under en månads tid,
användes två bilar av samma märke och modell,
en med och en utan COT Oil Refiner System™
installerat.
Oljeprov som analyserades i laboraVattenhalt
torium togs kontinuerligt under testperioden.

Bakgrund
Vid kallstarter och kortare körsträckor med
E 85 absorberas en avsevärt ökad mängd vatten
och bränsle i motoroljan. Detta resulterar i
kraftig utspädning av motoroljan. Med stora
mängder etanol och vatten i oljan ökar risken
för motorskador och rostbildning i motorn.
Om oljan kan renas från bränslerester och
vatten under drift minskar risken för sådana
problem.

Resultat
Det sammanlagda resultatet av testerna visar att
bilen utan COT Oilrefiner System™ hade 150 %
mer vatten och 50 % mer bränsle kvar i oljan
vid de aktuella körfallen.
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ORGANISATION
Produkt- & Teknikutveckling, partnernätverk,
produktionsstyrning och sourcing sker via bolaget
Plastic Engineering Scandinavia AB. I den
utvecklingsfas som bolaget nu befinner sig med
bl a ett kraftigt ökat kundintresse, kommer
såväl försäljningssida som behovet av teknisk
support att öka. Inte minst måste organisationen
förberedas från att i huvudsak varit inriktad på
teknikutveckling istället skapa en organisation
inriktad på försäljning och produktionsekonomi.

Bolagets VD Morgan Ryhman kommer ifrån
ABA Group AB där han hade befattningen Vice
President Strategic Business Development och
bl a ansvarade för affärsutveckling och partnernätverk. Under mer än 25 år har Ryhman
arbetat med och skaffat sig gedigen erfarenhet
av utveckling och implementering av ny teknik
mot internationell fordonsindustri. Försäljningschefen Göran Fredriksson var tidigare Marketing & PR Manager på Saab Automobile.

COT–Clean Oil Technology AB (publ), Sverige
Styrelsen

Morgan Ryhman
VD

Marknad och försäljning
Göran Fredriksson

Teknisk support
Roni Söderlund

dmin and
by COT,
uring is
lity
t efficiency

Tillverkning
Mattias Johansson
Tillverkning, orderadministration
och logistik koordineras av COT,
men den fysiska tillverkningen
upphandlas kostnadseffektivt från
underleverantörer

Clean Oil Technology, Inc.
Clean Oil Technology Inc. är COT:s enda dotterbolag. Bolaget bildades 2009 som en naturlig
följd av att COT sedan ett antal år har haft
representanter i USA som marknadsfört bolagets
produkter.
2009 beslutade COT att bilda ett dotterbolag för
att göra en än mer aktiv satsning för lansering
av den nya produkten COT Oil Refiner System™.
Skälet till detta är den allt mer ökande efterfrågan
i USA avseende miljöbefrämjande produkter i
allmänhet. Samtidigt har vissa liknande produkter fått allt större framgång på marknaden.
Ledningen bedömer att COT:s produkter har

stora tekniska fördelar jämfört med lokala produkter och ser därför en stor potential på den
amerikanska marknaden.  
Med respekt för den utmaning som marknaden
i USA innebär, har COT lagt mycket arbete på
att skapa en mycket professionell organisation
och styrelse för att organisera lanseringen av
COT Oilrefiner System™.
Att Claes Warnander (f d koncernchef i
Haldex) tagit på sig ansvaret som styrelseordförande i Clean Oil Technology Inc. upplever
många som en garanti för att COT:s USAetablering får den kompetens som krävs för
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att lyckas.  Till styrelsen har vidare engagerats
Charles W Kleinhagen (Head of Technology,
Haldex Group), Torsten Nilsson (f d VD

Nolato, Texas), Paul McCue (VD Clean Oil
Technology, Inc) och Arne Stegvik (f d VD ABA
of America).
COT–Clean Oil Technology AB (publ), Sweden

Paul McCue
President
Clean Oil Technology, Inc.

Marketing and Sales

Distributor

Admin and Shipping

Technical Support

Shared resource with COT NorthWest

COT NorthWest, Seattle, WA

engagerat deltar i teknikutvecklingen samtidigt
som bolagets löpande kostnader för organisationsuppbyggnad kan reduceras och behovet av
rörelsekapital minska.

Partnerskap
COT kommer att fortsätta att bygga ut sitt
partnerskap såväl vad avser teknikutveckling
som produktion. Denna modell har stora fördelar i att bolaget vidgar kretsen av företag som

F&U, produktion och logistik är redo för expansion
Försäljning &
orderhantering
Produktion

F&U

Produktionsenhet Anderstorp

Partnernätverk
A

F
B

E
C

D
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AKTIEN OCH FINANSIERING
Clean Oil SEK
1,22
1,18
1,14
1,10
1,06
1,02
0,98
0,94
0,90
0,86
0,82
0,78
0,74
0,70
0,66
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

COT-aktien är listad på NGM Nordic MTF.

Aktiekapitalets utveckling/Emissionshistorik
År
okt 2000
nov 2000
2001
2001
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009

        Antal aktier
Bolagsbildning
440 700
22 280 000
866 350
454 300
505 000
Omvänd split 5:1
4 347 888
7 350 000
14 000 000
4 500 000
9 050 000 *

Ökning
av aktiekapitalet
8 814
445 600
17 327
9 086
10 100
434 789
735 000
1 400 000
  450 000
905 000

* Varav 3 150 000 registrerades första kvartalet 2010
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Totalt antal
aktier
32 000 000
54 720 700
55 587 050
56 041 350
       56 546 350
11 309 270
15 657 158
23 007 158
37 007 158
41 507 158
        50 557 158 *

Aktiekapital
640 000  
648 814
1 094 414
1 111 741
1 120 827
1 130 927
1 567 716
2 300 716
3 700 716
4 150 716
5 055 716

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören avger
följande årsredovisning:

Information om verksamheten
Företaget utvecklar och marknadsför produkter
för djuprening av smörj- och hydrauloljor under
produktnamnen COT OilProcessor™ och
COT OilRefiner™.

• Rörelseintäkterna uppgick till 710 tkr
(-902 tkr)
• Resultatet uppgick till -9 071 tkr
(- 10 503 tkr)

Sortimentet består av COT OilProcessor™ och
tre modeller av COT OilRefiner™, 100, 200
och 300 efter storlek. Modell 100 är avsedd för
personbilar, 200 för lätta lastbilar och 300 för
bussar och tunga lastbilar. Det nya produktprogrammet, som COT är ensam om i världen,
erbjuder både djupfiltrering och förångning och
kan även användas för övriga produkter inom
företagets 3 marknadssegment.

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr
(-0,25 kr)
Rörelseintäkterna rensat för en återtagen affär
2008 uppgick till 710 tkr (388 tkr).
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till
9 755 tkr (9 695 tkr).

Den nya COT OilRefiner™ är särskilt intressant
för motorer avsedda för biobränslen vilka
uppvisar stora problem med bränsleutspädning
av smörjoljan. Tillverkarna rekommenderar
därför betydligt kortare oljebytesintervall än för
motsvarande bensindrivna alternativ. Problematiken är nu allmänt känd och både tillverkare och
fordonsägare söker efter hållbara lösningar.

Årsstämman beslutade i juni 2009 att bemyndiga
styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genomföra
nyemission av högst 10 000 000 (tio miljoner)
nya aktier. Emission skall kunna ske med avvikelse
för aktieägarnas företrädesrätt.
Under perioden genomförde COT – Clean Oil
Technology AB (publ), inom ramen för årsstämmans bemyndigande, en riktad nyemission om
5 000 000 aktier till ett antal befintliga större
aktieägare vilket tillförde Bolaget 5 000 Tkr.
Styrelseledamöter har i ovanstående emission
tecknat 2 500 000 aktier.

COT bedriver fortsatt ett positivt utbyte av
information och erfarenheter med både politiska
företrädare och tjänstemän inom EU, svenska
staten, kommuner och landsting. Syftet är att
gemensamt stödja utvecklingen mot hållbara
trafik- och transportsystem, där övergången till
exempelvis etanol, biodiesel och biogas i både
lätta och tunga fordon medfört både problem
och möjligheter.

Nyemissionen säkrade COT:s behov av likvida
medel för verksamhetsåret 2009.
Av totalt 16 400 000 optioner, inom ramen för
optionsprogram enligt beslut i juni 2005, har
15 400 000 nyttjats till teckning av aktier varav
900 000 nyttjats och registrerats under året.
Optionsprogrammet sträckte sig till 31 december
2009. Optioner avseende 3 150 000 aktier inom
programmet utnyttjades i slutet av december
vilket tillförde bolaget 1 575 tkr. Dessa aktier
registrerades under första kvartalet 2010. Antalet
aktier uppgår därefter till 50 557 158.

Teknisk utveckling, organisation och
leveranskapacitet
Under 2009 har Bolaget trimmat produktions utrustning och supply chain. Befintlig produktionskapacitet bedöms under 2010 som fullt tillräcklig
för de volymökningar vi idag kan förutse.
I den utvecklingsfas som bolaget nu befinner
sig med bl a ett kraftigt ökat kundintresse från
OEM industrin, kommer såväl försäljningssida
som behovet av teknisk support att öka. Inte
minst måste organisationen förberedas från att
i huvudsak varit inriktad på teknikutveckling
också skapa en organisation inriktad på försäljning
och produktionsekonomi.

Bolagets aktie är listad sedan den 1 november
2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic
MTF. Per den 31 december 2009 uppgick antalet
registrerade aktier i Bolaget till 47 407 158
(41 507 158).
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internationella fordons- och hydraulsystemtillverkare samt distributörer.

Preliminärt bedömer VD därför att organisationen inom den närmaste 12-månadersperioden
behöver utökas med 2-3 personer.

• COT skall bidra till att COT:s affärspartners
kan tillverka produkter med minsta möjliga
miljöpåverkan och god ekonomi

Under det senaste året har COT OilRefiner™
rönt mycket stort intresse från tillverkare av
bränslet etanol och från bil- och lastbilsföretag
som tillverkar fordon avsedda för etanoldrift.
En stor nackdel med etanoldrift har visat sig
vara att oljan relativt snabbt förorenas av etanol
och vatten vilket innebär att oljebyten stipuleras
med tätare intervaller än vad som gäller för
traditionella bränslen. Detta har blivit ett alltmera
akut problem inte minst för etanoldrivna fordon
i kommersiell trafik. Genomförda tester med
COT OilRefiner™ har visat på en avsevärd
minskning av nedbrytningen av oljan och,
tvärtemot vad fallet är idag, kan serviceintervallen
förlängas avsevärt.
Verifiering av effekten av COT OilRefiner™
genomfördes för ytterligare ett miljöbränsle,
Biodiesel. Bl a utfördes fälttest med Volvo Bussar.

• COT skall bidra till morgondagens hållbara
samhälle

Väsentliga händelser i sammandrag:

Marknad
COT:s marknadsföringsstrategi innebär ett nära
samarbete med tillverkare av produkter inom
COT:s 3 marknadssegment. Både för OEM
marknaden och eftermarknads applikationer.
Arbetet med utbyggnad av distributionsnätet
pågår parallellt.
COT:s affärsidè
• COT skall vara marknadsledande i patenterad
miljöteknik för kontinuerlig rening av smörjoch hydrauloljor under drift

COT:s 3 marknadssegment
Vehicles:
Personbilar, lastbilar och bussar.                                                                      
Heavy Duty:
Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner,
containerhantering, industri och vindkraft.
Marine:
Lastfartyg, färjor och större fritidsbåtar/
yachter.

• Samarbete med Volvo Penta utvärdering av
COT Oil Refiner™ för marina applikationer
• AVL-validering av COT Oil Refiner™ i
etanolapplikationer
• Samarbete med Saab Automobile AB
• Samarbete med Volvo Bussar inom biodieselområdet
• Validering tillsammans med Orust-trafiken
och Flygbussarna
• Distributionsavtal med Hüllert Maskin

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Som alla innovationer har COT:s patenterade
produkt för rening av olja i motorer under drift
krävt sina år för att nå marknaden. Detta har sin
förklaring såväl i att produkten initialt uppvisade
vissa barnsjukdomar, som att marknaden ställer
mycket höga krav på produkter som skall implementeras i existerande teknik. Med sin modifierade och tekniskt förbättrade produkt COT
OilRefiner™ har COT övertygat kunderna om
produktens funktionalitet vilket under 2009
har visat sig i en betydligt mer intensiv kontakt
med OEM-kunderna än vad som tidigare varit
fallet. Förutom hos svensk fordonsindustri har
produkten även rönt intresse hos etablerade

• Bolagsbildning och organisation av COT Inc.
• Ny varumärkestonalitet inkl. uppdatering av
logo, hemsida och marknadsföringsmaterial
• Riktad nyemission av 5 000 000 aktier vilket
tillförde bolaget 5 000 000 kronor
Väsentligt ökat kostnadsfokus och den växande
insikten att täta byten av motor- och hydraulolja
innebär onödiga påfrestningar på miljön har
stärkt COT – Clean Oil Technology AB (publ):s
ställning. Serviceintervaller har idag blivit ett
konkurrensmedel på marknaden vilket bekräftas
av samtliga kunder.
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Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
• Fälttesterna hos Volvo Bussar med valideringen av bussar drivna med RME100 har
nu resulterat i konkreta affärer. Samarbetet
Volvo Truck Center har ytterligare förstärkts.
VTC monterar nu COT Oil Refiner™ på
samtliga Flygbussar med RME100 drift och
kommer efterhand att erbjuda COT systemet
även till andra kunder (PM 27 Januari 2010).
• Samarbetet med Södra Skogsägarna och
Finnveden Lastvagnar (PM 21 December
2009) har inneburit att installation av  COT
Oil Refiner™ genomförts under Januari.
Utvärderingen följs med stort intresse från
Volvo Lastvagnar centralt.
• Saab Automobile har nu finansiering på plats
för fortsatt drift vilket för COT innebär att vi
nu har nöjet att annonsera det samarbete som
pågått en längre tid.
”Saab Automobile AB har för avsikt att ytterligare
stärka sin position inom områdena miljöteknik
och säkerhet. Bland nya intressanta miljötekniker
som studeras är COT Oil Refiner™. Vår studie
och utvärdering av COT Oil Refiner™ genom
fältprov har pågått under större delen av 2009.
De resultat, som vi hittills har uppnått, infriar
våra förväntningar.” säger Kjell AC Bergström,
President Saab Automobile Powertrain AB. Han
fortsätter: ”COT Oil Refiner™ ger oss potentiella
möjligheter för att i framtiden förlänga våra
serviceintervaller.
I vår utvärdering av systemet ingår även planeringen av hur ett införande i utvalda bilmodeller
skall kunna ske.”
Tillsammans med SAAB, som har ett erkänt
renomé som innovatörer och föregångare för
spetsteknik i bilbranschen, har vi nu uppnått
resultat som öppnar en helt ny internationell
marknad för COT Oil Refiner™.
• COT samarbetar inom det s k US/Swedish
GREEN PARTNERSHIP (PM 10 Feb.
2010).

• COT:s distributör i Turkiet, Arimtek Aritma
Medikal Teknolijileri Ltd., har tecknat en ny
större order med COT – Clean Oil
Technology AB (publ). Kommunerna runt
Ankara har påbörjat inköp av COT Oil
Refiner System™ för installation i bussar,
lastbilar och entreprenadmaskiner.
• Hüllert Maskin AB ger COT – Clean Oil
Technology AB (publ) ett ordentligt lyft på
årets upplaga av Maskinexpo på Barkaby
27–29 maj. Bl a lanserar man flera maskinnyheter från Merlo med COT:s patenterade
OilRefiner System™ originalmonterat.
• Marknadsföringsverktygen har utvecklats
vidare med bl.a. informationsvideo och nya
produktställ för kommande kampanjer tillsammans med våra affärspartners.
Utsikter för 2010
Förutsatt att utfallet av pågående valideringar
utfaller positivt bedömer vi sannolikheten för
betydande beställningar 2010 som mycket stora.
Bolaget inriktar nu marknadsföringen mot att
bygga nya internationella kundkontakter och då
främst mot fordons- och maskintillverkare. P g a
ingångna sekretessavtal kan vi dock inte ange
de kunder som vi för diskussioner med idag. Vi
känner oss trygga i att vi idag har en fungerande
produkt medan teknik- och applikationsutveckling
måste vara en ständig process i bolaget. Detta
sker genom ett nära samarbete mellan bolagets
personal och externa utvecklings resurser.
Förutom teknikutveckling och organisation av
försäljningsarbetet kommer bolaget att vid kommande expansion behöva utöka sin organisation.
Att få rätt struktur på organisationen och rätt
besättning av personal är av mycket hög prioritet.
Detta arbete måste dock ske utifrån företagets
ekonomiska resurser med beaktande av marknadstillväxten. Vi har en mycket stark tro på att COT
OilRefiner™ nu står inför ett brett genombrott.
COT är inne i en intensiv kommersialiseringsfas
av patenterad teknik mot OEM-industrin. Detta
innefattar en övergång från komponentleverantör
till problemlösare inom väl definierade teknikområden. Förutom den uppenbara och bevisade
förtjänsten med användning av COT:s system
vid drift med traditionell diesel, är ett mycket
aktuellt område där COT:s kompetens

• COT – Clean Oil Technology AB (publ),
med huvudkontor i Göteborg, utökar sin
tillverkningskapacitet med en egen produktionsanläggning i Anderstorp. Samtidigt
anställer bolaget en produktionskoordinator
med placering vid den nya anläggningen.
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efterfrågas den kraftiga försämring av oljans kvalitet
som uppstår vid drift med nya miljöbränslen och miljövänlig hydraulolja.  
COT kan, med sin världsunika teknik, bidra med
lösningar på några av fordonsindustrins största
utmaningar under de kommande åren. Bolaget har
inlett, eller är på väg att inleda, samarbeten med flera
ledande tillverkare. Med vår teknik, vårt erfarna team i
Sverige och USA samt med den position vi på kort tid
skapat med teknikavdelningar hos strategiskt viktiga
OEM kunder är COT idealiskt positionerat för att
kapitalisera på industrins anpassning till nya krävande
miljökrav”.
Baserat på de framgångar COT rönt inom OEM
fordonsmarknaden under 2009 ser ledning och styrelse
mycket positivt på Bolagets möjligheter under 2010
leverera en betydande omsättnings- och resultatförbättring. Redan vid första tertialets utgång 2010
redovisar bolaget en omsättning överstigande helåret
2009. Godkännande för de första direktleveranserna
till fordonsindustrin förväntas under 2010, tidpunkten
för dessa godkännanden kommer att ha avgörande
betydelse för omsättningsutveckling och resultat för
2010.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas
av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.
Förslag till behandling av förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den
ansamlade förlusten i moderbolaget om 9 806 716 kr
överförs i ny räkning. Beträffande bolagets resultat
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Delårsrapport för januari – juni 2010 lämnas den 31
augusti 2010.
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 30 juni
2010.
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos
bolaget inför årsstämman.
Göteborg i juni 2010 / Styrelsen

Alf Almqvist

Anders Hedberg

Nils Eriksson

Magnus Widell

Niklas Johansson

Andreas Almqvist

ordförande

Suppleant
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KoncernENS RESULTATRÄKNING (KR)

Nettoomsättning

Not

2009

2

709 892

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-492 621

Övriga externa kostnader

3

-6 184 857

Personalkostnader

4

-2 762 218

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-315 687

Summa rörelsens kostnader

-9 755 383

Rörelseresultat

-9 045 491

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

25 529

Räntekostnader och liknande resultatposter

-131 724

Summa resultat från finansiella poster

-106 195

Resultat efter finansiella poster

-9 151 686

Minoritetsandel i årets resultat

80 800

Årets förlust

-9 070 886
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KoncernENS BALANSRÄKNING (KR)
Not

2009-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

Summa anläggningstillgångar

1 924 488
1 924 488

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

4 537 550

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

65 788

Aktuella skattefordringar

54 006

Övriga kortfristiga fordringar

171 924

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

102 292
394 010

Kassa och bank

2 879 124

Summa omsättningstillgångar

7 810 684

Summa tillgångar

9 735 172
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Not

2009-12-31

Eget kapital och skulder
7

Eget kapital
Aktiekapital

4 740 716

Bundna reserver

14 957 015

Balanserad förlust

-3 089 096

Årets förlust

-9 070 887

Summa eget kapital

7 537 748

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

8

Summa långfristiga skulder

649 125
649 125

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

824 892

Övriga kortfristiga skulder

30 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

692 601

Summa kortfristiga skulder

1 548 299

Summa eget kapital och skulder

9 735 172

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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KoncernENS KASSAFLÖDESANALYS (KR)
Not

2009

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

-9 045 491

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

42 235

Avskrivningar

315 687

Erhållen ränta

25 526

Erlagd ränta

-34 752

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

-8 696 795

Ökning/minskning varulager

-298 451

Ökning/minskning kundfordringar

-28 524

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

266 301

Ökning/minskning leverantörsskulder

-56 658

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

68 009
-8 746 118

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-20 289

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20 289

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

649 125

Nyemission

7 025 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 674 125

Årets kassaflöde

-1 092 282

Likvida medel vid årets början

3 971 406

Likvida medel vid årets slut

2 879 124
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KR)

Nettoomsättning

Not

2009

2008

2

695 944

-901 604

-492 247

-1 796 037

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

3

-5 679 822

-6 098 182

Personalkostnader

4

-1 841 449

-1 769 908

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-315 687

-30 851

Övriga rörelsekostnader

-177 142

-

Summa rörelsens kostnader

-8 506 347

-9 694 978

Rörelseresultat

-7 810 403

-10 596 582

25 529

157 762

Räntekostnader och liknande resultatposter

-131 724

-64 193

Summa resultat från finansiella poster

-106 195

93 569

Resultat efter finansiella poster

-7 916 598

-10 503 013

Årets förlust

-7 916 598

-10 503 013

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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MODERBOLAGETS BALANsRÄKNING (KR)
Not

2009

2008

5

1 924 488

2 219 877

Andelar i koncernföretag

10

101 000

-

Fordringar hos koncernföretag

11

811 406

-

912 406

0

2 836 894

2 219 877

4 537 550

4 239 099

Kundfordringar

33 934

37 264

Fordringar hos koncernföretag

33 575

-

Aktuella skattefordringar

54 006

50 211

171 924

398 205

102 292

142 312

395 731

627 992

2 365 730

3 971 406

7 299 011

8 838 497

10 135 905

11 058 374

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Not

2009

2008

4 740 716

4 150 716

315 000

-

13 382 015

13 382 015

18 437 731

17 532 731

Balanserad resultat

-1 890 118

2 492 895

Årets förlust

-7 916 598

-10 503 013

-9 806 716

-8 010 118

8 631 015

9 522 613

781 483

881 550

30 806

30 093

692 601

624 118

1 504 890

1 535 761

10 135 905

11 058 374

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
7

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Inbetalt, ej reg aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

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

9

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (KR)
Not

2009

2008

-7 810 403

-10 596 582

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

-96 963

-

Avskrivningar

315 687

30 851

Erhållen ränta

25 529

157 762

-34 752

-64 193

-7 600 902

-10 472 162

-298 451

253 039

3 330

1 358 404

226 235

1 096 388

-100 067

-624 547

71 883

88 608

-7 697 972

-8 300 270

-101 000

-

-20 289

-2 202 436

Kapitaltillskott dotterbolag

-811 406

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-932 695

-2 202 436

7 025 000

4 500 000

-

-251 129

7 025 000

4 248 871

-1 605 667

-6 253 835

Likvida medel vid årets början

3 971 406

10 225 241

Likvida medel vid årets slut

2 365 739

3 971 406

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

Erlagd ränta

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

5

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Återbetalning av lån från aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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NOTER
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern.
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för COT – Clean Oil Technology AB (publ)  samt koncernen har upprättats
enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande
uttalanden. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än
50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden,
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter
förvärvet.
COT – Clean Oil Technology AB (publ)  utländska dotterbolag klassificeras som självständigt dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av dess bokslut. Detta innebär att det
utländska dotterbolagets tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster
i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till
koncernens egna kapital.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i
dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen
elimineras koncernintern försäljning.
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.
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NOTER
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.
I dagsläget bedömer bolagets ledning att någon uppskjuten skattefordran inte skall beräknas på
underskottsavdrag.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. För inventarier,
verktyg och installationer tillämpas avskivningstiden 5 år.
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 detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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 marknadsvärden 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 kundfordringar.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
• handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
• har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
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NOTER
Not 2 Intäkternas fördelning
Koncernen
2009

Moderbolaget
2009

2008

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Kreditering av tidigare års försäljning
Försäljning inom Sverige
Försäljning utanför Sverige
Summa

-

-

-1 290 000

651 499

651 499

24 997

58 393

44 445

363 399

709 892

695 944

-901 604

Not 3 Ersättning till revisorerna
Koncernen

Moderbolaget

2009

2009

2008

165 961

165 961

178 530

71 126

71 126

75 600

237 087

237 087

254 130

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Summa
Not 4 Personal
Koncernen

Moderbolaget

2009

2009

2008

Män

2

1

1

Totalt

2

1

1

1 294 770

374 000

1 058 080

886 920

886 920

-

2 181 690

1 260 920

1 058 080

Sociala avgifter enligt lag och avtal

424 666

424 666

407 309

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

141 680

141 680

277 548

14 182

14 182

26 971

2 762 218

1 841 448

1 769 908

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

Övriga personalkostnader
Totalt
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NOTER
Not 4 forts.
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Män

10

5

5

Totalt

10

5

5

Morgan Ryhman är inhyrd VD i COT – Clean Oil Technoloy AB (publ). Skillnaden mellan utbetalda
ersättning gav i moderbolaget och koncernen avser personal i dotterföretaget i USA.
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Moderbolaget

2009

2009

2008

3 093 858

3 093 858

891 422

20 298

20 298

2 202 436

-822 538

-822 538

-

2 291 618

2 291 618

3 093 858

-873 981

-873 981

-843 130

822 538

822 538

-

Årets avskrivningar

-315 687

-315 687

-30 851

Utgående ackumulerade avskrivningar

-367 130

-367 130

-873 981

1 924 488

1 924 488

2 219 877

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Utgående restvärde enligt plan

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2009-12-31

2009-12-31

2008-12-31

Förutbetalda hyror

20 373

20 373

-

Förutbetalt konsultarvode

52 500

52 500

71 380

Övriga poster

29 419

29 419

70 932

102 292

102 292

142 312

Summa
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NOTER
Not 7 Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Reserv fond

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

4 150 716

13 382 015

-8 010 118

9 522 613

Nyemission

590 000

-

4 860 000

5 450 000

Nyemission och överkursfond under
registrering

315 000

-

1 260 000

1 575 000

Minoritets intresse

-

-

80 800

80 800

Förändring av valutadifferens avs.
befintliga dotterföretag

-

-

-19 779

-19 779

Årets resultat

-

-

-9 070 886

-9 070 886

5 055 716

13 382 015

-10 899 983

7 537 748

Aktiekapital

Reserv fond

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

3 700 716

13 382 015

-1 305 976

15 776 755

Koncernen
Eget kapital vid koncenens bildande

Eget kapital 2009-12-31

Moderbolaget
Eget kapital 2007-12-31
Nyemission och överkursfond under
registrering

450 000

-

4 050 000

4 500 000

Rättelse hänförlig till år 2002

-

-

-251 129

-251 129

Årets resultat

-

-

-10 503 013

-10 503 013

4 150 716

13 382 015

-8 010 118

9 522 613

Nyemission

590 000

-

4 860 000

5 450 000

Nyemission och överkursfond under
registrering

315 000

-

1 260 000

1 575 000

-

-

-7 916 598

-7 916 598

5 055 716

13 382 015

-9 806 716

8 631 015

Eget kapital 2008-12-31

Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31

Aktiekapitalet består av 50 557 158 st A-aktier med kvotvärde 0,10 kr, varav 3 150 000 aktier
registrerades 2010-03-18.
Not 8 Lån till aktieägare
Clean Oil Technology Inc. har i samband med tecknandet av aktieavtal med dess ägare erhållit ett
lån från externa aktieägare uppgående till 90 000 USD. Villkoren för detta lån är att ränta skall
utgå enligt 2009 med 0 % ränta, 2010 med 1,5 % samt 2011 med 3 % ränta. Om alla aktieägare är
överens kan detta lån konverteras till aktieägartillskott, helt eller delvis.
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NOTER
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

2008-12-31

Upplupna semesterlöner

58 320

58 320

105 300

Upplupna sociala avgifter

52 695

52 695

184 331

Övriga poster

581 586

581 586

334 487

Summa

692 601

692 601

624 118

Koncernen

Org nr

Säte

Kapitalandel

Clean Oil Technology Inc.

42-1767570

Naperville, USA

76,74 %

Not 10 Andelar i dotterföretag

Not 11	Fordringar koncernföretag
COT – Clean Oil Technology AB (publ) har i samband med teckandet av aktieavtal med Clean
Oil Technology Inc. lämnat ett lån uppgående till 112 500 USD. Villkoren för detta lån är att
ränta skall utgå enligt 2009 med 0 % ränta, 2010 med 1,5 % samt 2011 med 3 % ränta. Detta lån
kan konverteras om till aktieägartillskott, helt eller delvis.
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2010-06-30 för fastställelse.

revisionsberättelse
Auktoriserad revisor Peter Sjöbergs revisionsberättelse kommer att lämnas till årsstämma
2010-06-30.

30

COT – Clean Oil Technology AB (publ).

Bror Nilssons gata 5, 3 vån
SE - 417 55 Göteborg
tel +46 31 47 29 70
fax +46 31 47 29 71
www.cot.se

