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COLABITOIL DELÅRSRAPPORT 
1 JANUARI - 30 JUNI 2018 
 
 
Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB avger härmed delårsrapport för andra kvartalet och halvåret 
2018. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes i 
rapporten avser motsvarande period föregående år.  
 

Colabitoil i korthet 
Colabitoil Sweden AB (publ) med säte i Gävle och organisationsnummer 556478-4485 är noterade på 
Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget) under tickern COLAB. Colabitoil är en koncern som består av 
dotterbolagen Colabitoil Fastigheter AB, Colabitoil Produktion AB och Colabitoil Tankanläggningar AB. Med 
”Colabitoil” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden AB och de helägda 
dotterbolagen.  
 
 
Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30) 
• Nettoomsättningen uppgick till 256 735 (93 332) TSEK. 
• Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -62 (-1 091) TSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 535 (-2 671) TSEK.   
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,96 (-0,13) TSEK. 
• Soliditeten** uppgick till 52,9 (72,8) %. 

 

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30) 
• Nettoomsättningen uppgick till 122 816 (48 959) TSEK. 
• Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -2 173 (-439) TSEK. 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 735 (-1 183) TSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,99 (-0,15) TSEK. 
• Soliditeten** uppgick till 52,9 (64,3) %. 

 
 
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra 
kvartalet 2018: 8 854 378 aktier. Antal aktier i Colabitoil Sweden AB per den 30 juni 2018: 8 854 378 aktier. 
 
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 
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Väsentliga händelser andra kvartalet 2018  
 
• Den 17 maj hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ). Kommuniké från årsstämman finns 

tillgänglig via Bolagets (colabitoil.com) och Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) 
respektive hemsidor. 
 

• Den 13 juni meddelande Colabitoil att Bolaget och Neste, världens största producent av HVO100, 
ingått ett nytt flerårigt marknads- och leveransavtal som säkrar drivmedelsleveranser till befintliga 
och nya kunder ytterligare. 

 

Övriga händelser andra kvartalet 2018  

 
• Den 28 juni meddelade Colabitoil att Bolaget, tillsammans med Jämtkraft, Audi och Ngenic kommer 

att arrangera seminariet ”Fossilfritt VM - vi gör det möjligt” under Almedalsveckan 2018. Sedan 
tidigare har Colabitoil offentliggjort att Bolaget, i egenskap av ”Official Supplier” kommer att bidra till 
att alpina VM i Åre 2019 kommer att vara ett fossilfritt event.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 
• Den 27 juli meddelade Colabitoil att Bolaget tecknades avtal med  Skidskytte-VM i Östersund som 

omfattar sponsring och leveranser av förnybara drivmedel, i första hand HVO, för att möjliggöra 
ett fossilfritt världsmästerskap.  
 

• Den 2 augusti meddelade Colabitoil att Bolagets fastighetsbolag  tecknat nytt hyresavtal med 
RACE-CAP AB. Med samma villkor ersätts därmed Block Trade Technology Ltd som hyresgäst. 

 
• Den 10 augusti meddelade Colabitoil att Bolaget  inte kommer att nå uppställda lönsamhetsmål 

för 2018 och justerar därför ner resultatprognosen för helåret 2018 till svagt positivt. 
 

 
 
  

http://www.colabitoil.com/
http://www.spotlightstockmarket.com/
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VD JAN NORDLÖF HAR ORDET 
 
 
Colabitoil är ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart 
företagande handlar om att göra det möjligt för oss och våra kunder att spara på resurser och minska den 
negativa miljöpåverkan.    

 
Utveckling  
Efter första kvartalet 2018, där vi hade en nettoomsättning på 134 MSEK vilket motsvarar en ökning om 202 
procent jämfört med Q1 2017, är det nu dags för mig att summera andra kvartalet och halvåret 2018. Vi 
fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt. 
Under det andra kvartalet hade vi en omsättning på 123 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 151 procent 
jämfört med motsvarande kvartal förra året.  
 
Externa faktorer under andra kvartalet påverkar resultat negativt. Vi har en betydande del av våra  kunder 
inom skogs- och virkesindustrin vilka hade minskad verksamhet under perioden. Detta på grund av 
inställda transporter under våren i samband med snösmältning och avverkningsförbud under sommaren i 
samband med torka och brandrisk.  
 
Vidare har resultatet i kvartal två belastats med kostnader för teckningsoptionsprogram om 2 MSEK och 
nedskrivning av värdet av anläggningstillgångar med 3 MSEK. 
 
Sammantaget justerar vi därför ner vår resultatprognos för helåret 2018 från 20 MSEK till ett svagt positivt 
resultatföre kostnader av engångskaraktär.  
 

Nytt avtal med Neste 
I juni kunde vi meddela att vi ingått ett nytt flerårigt leverans- och marknadsavtal med Neste. Avtalet 
innebär dels att vi säkrar leverans både till befintliga och nya kunder och dels att samarbetet kan utvecklas 
vidare. Vi är naturligtvis glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet med Neste. Vi ser positivt på nya 
gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar HVO100. 
 

Fossilfria Världsmästerskap 
I mars hade vi den stora glädjen att meddela att vi blev  "Official Supplier" till ÅRE 2019 AB som ansvarar för 
världsmästerskapen i alpin skidåkning i Åre 2019. I juli meddelade vi att vi också blev "Official 
Supplier/Sustainable Partner" till Skidskytte-VM i Östersund 2019. Vi blir därmed primär leverantör till 
evenemangens leverantörer och övriga sponsorer.  
 
Kopplat till detta arrangerade vi, tillsammans med Jämtkraft, Audi och Ngenic seminariet ”Fossilfritt VM - vi 
gör det möjligt” under Almedalsveckan 2018. Med ett tiotal tankanläggningar och direkta leveranser gör vi 
det möjligt att uppnå målet om ett fossilfria VM 2019 samt att efter VM fortsätta arbeta för en hållbar 
turistdestination. 
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Andra halvåret  2018 
Vi står inför ett fortsatt spännande 2018. Under tredje kvartalet påbörjar vi arbetet med miljöansökan för 
en storskalig produktionsanläggning för HVO. Parallellt med miljöansökan påbörjar vi arbetet med 
finansiering av en produktionsanläggning för framställan av HVO från restprodukter.  
 
Vi ser en fortsatt god tillströmning av nya kunder och utrullning av nya tankanläggningar, som förväntas ge 
effekt kommande halvår. 
 
Colabitoil Produktion AB har producerat sin första kommersiella leverans av HVO från anläggningen i 
Norrsundet. Volymen kommer under tredje kvartalet finnas tillgänglig som HVO på dunk (5 L) via grossist 
för distribution  till dagligvaruhandeln.   
 
Sedan årsskiftet har vi på begäran från grossist utvecklat och producerat förnybar tändvätska som kommer 
att finnas tillgänglig i etablerad dagligvaruhandel under tredje kvartalet.   
 
 Vi fortsätter resan mot att producera förnybara drivmedel med fabrik i Norrsundet och med offensiva mål 
gällande utveckling av marknaden genom att addera flera produkter till vårt sortiment. Vårt fokus ligger 
fortsatt på att nå lönsamhet i alla delar av koncernen och vi är övertygade att Colabitoil som helhet 
kommer stärkas under 2018 i resan mot en storskalig produktionsanläggning. 
 

 
 
 
Jan Nordlöf 
 
 
 
VD, Colabitoil Sweden AB 
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OM COLABITOIL 
 
 
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med 
visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges 
logistiknav utanför Gävle förser Bolaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av 
varor och tjänster gör  det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera 
högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och har nu 
Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen 
omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. 
 
 

  
 

 
HVO100 – Förnybar diesel  
HVO (hydrerad vegetabilisk olja), även kallad andra generationens biodiesel, är förnybar diesel gjord på 
avfall och restprodukter som kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent och reducerar 
atmosfäriska partiklar med 33 procent samt kväveoxider med 9 procent. HVO har samma kemiska 
egenskaper som fossil diesel och fungerar i dieselfordon utan modifieringar.  
 

I korthet 
Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel på den svenska marknaden med 
målsättningen att ersätta den fossila dieseln och därmed nå positiva klimateffekter. Colabitoils 
huvudfokus är i dagsläget att etablera Bolagets varumärke ytterligare och att ta marknadsandelar på den 
snabbt växande marknaden. Colabitoil har egna tankstationer, belägna mellan Norrköping och Umeå. 
Merparten av dessa tillhandahåller premiumbränslet HVO100. Bolaget är unikt i jämförelse med sina 
direkta konkurrenter eftersom det utöver distribution av HVO100 dessutom bedriver ett forsknings- och 
utvecklingsarbete kring drivmedel och produktionsmetoder.  
 

Strategi och vision 
Bolagets strategi innefattar främst att distribuera HVO från andra tillverkare samt bygga 
distributionslösningar i samarbete med andra aktörer. Bolaget har även för avsikt att fortsatt expandera 
genom strategiska förvärv och ett ökat sortiment av produkter. Colabitoil fokuserar på en snabbt växande 
marknad med särskild inriktning på Sverige. Bolaget har framöver även för avsikt att komplettera utbudet 
med egentillverkad HVO. Den långsiktiga mål är att starta storskalig egen produktion som helt ska kunna 
tillgodose kundernas behov. Härutöver arbetar även Bolaget tillsammans med högskolor och universitet 
med att utveckla framtidens råvaror.  
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Målsättningar inom 12 månader  
• Bygga ut distributionsnätet för ökad leverans till befintliga och nya kunder. 
• Godkännande av produkt ur pilotanläggning.  
• Genomföra miljöprövningsprocess för storskalig produktionsanläggning. 
• Färdigställa design av storskalig produktionsanläggning. 

 
Affärsmodell 
Colabitoil har sedan september 2015 bedrivit försäljning av HVO och har sedan dess upparbetat en trogen 
kundbas. En av Colabitoils styrkor är att Bolaget arbetar nära dess kunder med hög tillgänglighet och är 
lyhörda för kundens behov, med avsikt att skapa en ökad kundtillströmning och ett gott kundsamarbete. 
Colabitoil levererar HVO till bland annat bussbolag och åkerier samt distribuerar HVO till kundernas 
tankanläggningar i huvudsak genom egna tankekipage. Colabitoil har dessutom tecknat avtal med åkerier 
avseende distribution av HVO. All handel med HVO sker på veckopriser, vilket innebär att priset som 
fastställs på måndagen sträcker sig till söndagen samma vecka, vartefter det på efterföljande måndag 
fastställs nytt pris. Om priset på fossil diesel sjunker förändras inte konkurrenssituationen mellan fossil 
diesel och HVO, eftersom även priset på HVO sjunker. Ett lägre pris på fossil diesel innebär således att 
Colabitoil kan leverera HVO till ett lägre pris, med bibehållen marginal. För att minimera risken avseende 
valuta och indexförändringar avseende olja så sker huvudsakligen faktureringen i samband med att 
inköpet görs. Colabitoil ser en volymökning genom tillströmning av nya kunder, samt utökade 
leveransomfattningar av befintliga avtal i takt med att distributionskapacitet och antal tankanläggningar 
utökas. Bolaget driver försäljning mot kunder med egna anläggningar (bulkkunder), mot företagskunder 
(kortkunder) och konsumenter. 
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MARKNAD  
 
Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och krav på förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag 
som går. HVO står för den största ökningen och är i dag det tredje största drivmedlet på marknaden. Ren 
HVO (HVO100) är det drivmedel som växer mest.  
 
Kommuner och regioner prioriterar hållbara drivmedel och har initierat arbetet med att ställa högre krav 
på dagens drivmedel och miljövänliga alternativ till bussar. Regioner och kommuner genomför 
miljöstrategiska program för en fossilfri miljö och HVO leder den omställningen. Riksdagens beslut om ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige och reduktionsplikt som trädde i kraft 1 juli 2018 främjar biodrivmedel 
med låga utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten innebär att fossil diesel har en iblandning av 
förnyelsebart drivmedel. Det beslutade målet om 70 procent minskning av utsläppen från växthusgaser av 
inrikes transporter, (utom luftfart), till 2030 innebär en fortsatt ökad efterfrågan på HVO. Efterfrågan på 
miljöanpassade drivmedel är stor från offentliga förvaltningar, transportindustrin samt från företag och 
privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. HVO går att använda utan att modifieringar 
behöver göras i dieselmotorer samt att den går att blanda med vanlig fossil diesel, vilket medför snabb 
driftsättning och inga omställningskostnader.  
 
Efterfrågan på HVO växer starkt, på såväl marknaden i Sverige som i Europa och USA. På den svenska 
marknaden har HVO fram till 2014 i första hand använts för iblandning i fossil diesel. Responsen avseende 
HVO har från marknaden varit god och år 2015 fick HVO sitt stora genombrott i Sverige och internationellt 
som det främsta fossilfria drivmedlet som finns att tillgå i dagsläget. Sedan den 4 juni 2016 är 100 procent 
HVO godkänt som drivmedel i Sverige. Efterfrågan från marknaden är vida överstigande tillgången och 
behovet av HVO bedöms vara stort under en överskådlig framtid. I och med godkännande att använda HVO 
från tillverkare av tung trafik har efterfrågan på HVO från bussbolag och åkerier på kort tid ökat markant. 
Omställning till miljövänliga drivmedel har för busstrafiken gått snabbt, och mer än 86 procent av bussarna 
i den upphandlade kollektivtrafiken använder förnyelsebara drivmedel. 
 
 

Marknaden 2018 
Försäljningen av drivmedel i volym ökade med nästan två procent under första halvåret i jämförelse med 
samma period 2017. Försäljningen av bensin minskade med cirka 4 procent, medans diesel ökade med 
cirka 4 procent. Försäljningen av biodrivmedel under första halvåret 2018 sjönk med cirka 7 procent, varav 
HVO (drop-in och ren HVO) sjönk med cirka 6 procent.   
 
Jämförelse halvår 
Försäljningen av ren HVO (HVO100) i volym ökade med 13 procent under första halvåret, medans 
Colabitoils försäljning ökade med 37 procent i jämförelse med samma period 2017. 
 
Jämförelse Q2 
Försäljningen av ren HVO (HVO100) i volym ökade med cirka 1 procent under andra kvartalet, medans 
Colabitoils försäljning ökade med 11 procent i jämförelse med samma period 2017. 
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN 
 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
 

KONCERNEN 
Omsättning 
Nettoomsättningen under Q2-18 uppgick till 123 (49) MSEK, en ökning med 151 procent.  Jämfört med  
Q1-18 minskade intäkterna med 8 procent. Detta förklaras genom minskad förbrukning från våra kunder 
inom skogs- och virkesindustrin under andra kvartalet. Skogsnäringen drabbades under våren av kraftig 
snösmältning som omöjliggjorde transporter samt avverkningsförbud under sommaren i samband med 
torka och brandrisk. 
 

Finansiell utveckling 
Rörelseresultatet, EBIT, för Q2-18 uppgick till -7,2 (-0,4) MSEK. En försämring med 6,8MSEK. Större delen av 
nedgången förklaras av kostnader av engångskaraktär, kostnad för teckningsoptionsprogram om 2,0 MSEK 
och nedskrivning av anläggningstillgångar med 3,0 MSEK. Med hänsyn till detta var nedgången 1,8 MSEK.  

 

Likviditet 
Koncernens likvida medel per den 30 juni 2018 inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick till  
5,3 (14,6) MSEK.  

Kvartalets kassaflöde uppgick till -5,5 (-3,6) MSEK. I samband med expansion av egna tankanläggningar så 
binds rörelsekapital i  form av etableringar av anläggningar samt i lager. Bolaget arbetar löpande med att 
förbättra logistik och omsättningshastighet i lager. 

Soliditet 
Koncernens egna kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 88,5 (73,5) MSEK och soliditet uppgick vid samma 
tillfälle till 52,9 (64,3) procent. 
 
 

MODERBOLAGET 
Omsättning 
I moderbolaget sker från årsskiftet merparten av all försäljning till kund. Nettoomsättningen under  
Q2-18 uppgick till 123 (49) MSEK, en ökning med 151 procent.  
 

Finansiell utveckling 
Rörelseresultatet, EBIT, för Q2-18 uppgick till -5,0 (-0,4) MSEK, en minskning med 4,6 MSEK. Resultatet har 
påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär med kostnader för teckningsoptioner om 1,8 MSEK 
och nedskrivning av anläggningstillgångar med 3,0 MSEK. 

 

Likviditet 
Moderbolagets likvida medel per den 30 juni 2018 inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 4,4 
(14,6) MSEK. Kvartalets kassaflöde uppgick till -6,1 (-3,6) MSEK.  
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Soliditet 
Moderbolagets egna kapital  per den 30 juni 2018 uppgick till 89,6 (69,8) MSEK och soliditeten uppgick vid 
samma tillfälle till 51,9 (72,8) procent. 
 

Aktien 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget) 
under tickern ”COLAB”. Per den 30 juni uppgick antalet aktier till 8 854 378. Genomsnittligt antal aktier 
under Q2-18 2018 uppgick till 8 854 378.  
 
 

Kvartalsjämförelse 

 
 
 
Nettoomsättning, tkr per kvartal  
 
 

 
 

 Q2- 2018 Q2 - 2017 2018 Halvår 2017 Helår

Nettoomsättning, tkr 122 816 48 959 256 735 311 553

Rörelseresultat (EBIT), tkr -7 173 -439 -5 062 3 743

Rörelsemarginal % -5,8% -0,9% -2,0% 1,2%

Nettoresultat, tkr -8 735 -1 183 -8 535 -786

Eget kapital, tkr 88 472 73 502 88 472 92 776

Balansomslutning, tkr 167 350 114 256 167 350 162 028

Soliditet (%) 52,9% 64,3% 52,9% 57,3%

Eget kapital per aktie, kr 9,99 9,07 9,99 10,57

Resultat per aktie, kr -0,99 -0,15 -0,96 -0,10

Registrerade antal aktier '000 8 854 8 104 8 854 8 775
Genomsnittligt antal aktier '000 8 854 7 801 8 854 7 732
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RESULTATRÄKNING KVARTAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

april - juni
apr-jun 

2018
apr-jun 

2017
apr-jun 

2018
apr-jun 

2017

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 122 816 48 959 122 893 48 959
varav förs till dotterbolag 0 0 46 233 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 2 264 0 2 264
Övriga rörelseintäkter 326 217 204 211
Summa rörelseintäkter 123 143 51 439 123 098 51 434

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -114 036 -46 505 -113 970 -46 505
Övriga externa kostnader -5 118 -2 293 -4 718 -2 293
Personalkostnader *) -7 561 -2 908 -6 224 -2 908
Av- och nedskrivningar **) -3 601 -173 -3 229 -173
Summa rörelsekostnader -130 316 -51 879 -128 140 -51 879

Rörelseresultat -7 173 -439 -5 042 -445

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 53 0 52 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 615 -743 -1 573 -743
Summa resultat från finansiella poster -1 562 -743 -1 522 -743

Förändring obeskattade reserver 0 - - -

Resultat före skatt -8 735 -1 183 -6 564 -1 188
Skatter 0 0 0 0

Årets resultat -8 735 -1 183 -6 564 -1 188

Kostnader av extraordinär karaktär
*) Kostnader för teckningsoptionsprogram 2 000 1 850
**) Kostnader för nedskrivning av anläggningstillgångar 3 000 3 000

5 000 4 850

Koncern Moderbolag
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RESULTATRÄKNING HALVÅR 
 
 
 

  

januari-juni
jan- jun 

2018
jan- jun 

2017
jan- dec 

2017
jan- jun 

2018
jan- jun 

2017
jan- dec 

2017

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 256 735 93 332 311 553 256 813 44 375 228 961
Aktiverat arbete för egen räkning 0 2 264 4 254 0 0 4 254
Övriga rörelseintäkter 1 154 438 4 474 353 221 1 017
Summa rörelseintäkter 257 889 96 033 320 281 257 166 44 596 234 232

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -236 217 -86 554 -288 547 -236 150 -40 050 -213 298
Övriga externa kostnader -10 060 -4 638 -12 261 -9 318 -2 345 -7 869
Personalkostnader *) -12 494 -5 602 -14 867 -10 072 -2 694 -12 377
Av- och nedskrivningar **) -4 180 -331 -863 -3 445 -158 -702
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -262 951 -97 125 -316 538 -258 984 -45 247 -234 246

Rörelseresultat -5 062 -1 091 3 743 -1 819 -651 -14

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 56 0 71 91 0 125
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 530 -1 579 -4 635 -3 281 -836 -3 132
Summa resultat från finansiella poster -3 475 -1 579 -4 564 -3 190 -836 -3 007

Förändring obeskattade reserver - - - - - -

Resultat före skatt -8 535 -2 671 -822 -5 008 -1 487 -3 022
Skatter 0 -279 36 0 -279 -115

Årets resultat -8 535 -2 950 -786 -5 008 -1 766 -3 137

Kostnader av extraordinär karaktär
*) Kostnader för teckningsoptionsprogram 2 000 1 850
**) Kostnader för nedskrivning av anläggningstillgångar 3 000 3 000

5 000 4 850

Koncern Moderbolag
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BALANSRÄKNING 
 
 
 

 
 

 
  

30-jun 2018 30-jun 2017 31-dec 2017 30-jun 2018 30-jun 2017 31-dec 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Fastighet 0 0
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 0 6 055 0 0 0 0
Kundavtal 108 0 121 108 0 121
Summa immateriella tillgångar 108 6 055 121 108 0 121
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och tekn installationer 89 044 64 747 91 841 7 439 62 119 91 841
Fordon 1 937 790 2 256 1 937 1 727 2 256
Förskott avs materiella anläggningstillgångar 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000
Summa materiella anläggninggstillgångar 93 981 68 537 97 097 9 375 63 846 97 097
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 0 1 149 0 0 0 0
Aktier i dotterbolag - - - 60 300 9 050 -
Summa finansiella anläggningstillgångar - 1 149 - 60 300 9 050 -
Summa anläggningstillgångar 94 090 75 741 97 218 69 784 72 896 97 218

Omsättningstillgångar 
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 12 669 11 535 10 368 12 235 7 180 10 368
Summa varulager 12 669 11 535 10 368 12 235 7 180 10 368
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 45 084 14 084 41 176 45 268 1 135 41 176
Fordringar hos koncernföretg - - - 17 090 5 513 -
Skattefordran 465 0 299 7 0 299
Övriga fordringar 8 147 3 701 4 193 22 468 2 244 4 193
Förutbet kostnader och uppl intäkter 5 991 2 951 4 287 5 934 728 4 287
Summa kortfristiga fordringar 59 687 20 736 49 955 90 768 9 620 49 955
Kassa och bank 905 6 243 4 488 0 6 172 4 488
Summa omsättningstillgångar 73 260 38 514 64 811 103 003 22 973 64 811

SUMMA TILLGÅNGAR 167 350 114 256 162 029 172 787 95 869 162 029

Koncern Moderbolag
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BALANSRÄKNING forts. 
 

 
 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER 30-jun 2018 30-jun 2017 31-dec 2017 30-jun 2018 30-jun 2017 31-dec 2017
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 476 1 351 1 459 1 476 1 351 1 459
Reservfond - - - 20 20 -
Uppskrivningsfond - - - 8 100 27 858 -
Summa bundet eget kapital 1 476 1 351 1 459 9 596 29 229 1 459

Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 70 822 27 903 62 711 62 702 41 114 62 711
Balanserat resultat inkl annat eget kapital 24 710 47 199 29 391 22 284 2 435 29 391
Årets resultat -8 535 -2 951 -786 -5 008 -2 956 -786
Summa fritt eget kapital 86 997 72 151 91 316 79 977 40 593 91 316

Summa eget kapital 88 472 73 502 92 776 89 573 69 822 92 776

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 3 669 150 3 669 0 0 3 669

Långfristiga skulder
Lån kreditinstitut 536 907 721 536 440 721

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 372 371 372 372 220 372
Checkräkningskredit 7 647 14 7 988 7 647 0 7 988
Leverantörskulder 15 204 34 300 16 174 14 120 19 318 16 174
Skuld koncernbolag - - - 9 582 - -
Skatteskulder 0 0 0 0 0 0
Övriga skulder 44 991 675 33 084 45 418 3 114 33 084
Uppl kostn/förutbet intäkter 6 459 4 336 7 245 5 540 2 955 7 245
Summa kortfristiga skulder 74 673 39 696 64 863 82 678 25 607 64 863

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 167 350 114 256 162 029 172 787 95 869 162 029

Koncern Moderbolag
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
   

  

apr-jun 
2018

apr-jun 
2017

jan-jun 
2018

apr-jun 
2018

apr-jun 
2017

jan-jun 
2018

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar -7 173 -439 -5 062 -5 042 -445 -1 819
Avskrivningar 3 601 173 4 180 3 229 173 3 445
Aktiverad kostnad för egen räkning 0 0 0 0 -2 264 0
Ränteintäkter 53 0 56 52 0 91
Räntekostnader -1 615 -743 -3 530 -1 573 -743 -3 281
Skatt 0 0 0 0 0 0

Förändring rörelsekapital
Förändring lager -1 703 -9 725 -3 407 -1 393 -5 370 -918
Förändring kortfristiga fordringar 19 386 -4 416 -9 732 -2 333 9 700 -2 334
Förändring kortfristiga skulder -17 465 4 564 9 810 7 791 -5 072 7 791

Kassaflöde löpande verksamhet -4 915 -10 586 -7 685 731 -4 021 2 975

Investeringsverksamhet
Förvärv materiella anläggningstillgångar -169 -7 078 -1 340 0 -5 387 -853
Förvärv immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -1 149 0 0 0 0
Förvärv av andelar i dotterbolag - - - - -9 000 -

Kassaflöde investeringsverksamhet -169 -8 227 -1 340 0 -14 387 -853

Finansieringsverksamhet
Nyemission 0 14 892 0 0 14 892 0
Teckningsoptioner 1 003 0 1 003 927 0 927
Utdelning - - - - - -
Upptagna lån 0 412 0 0 0 257
Amortering under perioden -93 -55 -93 -93 -55 -147
Förändring checkräkningskredit -1 284 14 -3 115 -7 647 0 -7 647

Kassaflöde finansieringsverksamhet -374 15 263 -2 205 -6 813 14 837 -6 610

Kassaflöde -5 458 -3 550 -11 231 -6 083 -3 571 -4 488
Ingående likvida medel 6 363 9 793 4 488 6 083 9 743 4 488
Utgående likvida medel 905 6 243 -6 743 0 6 172 0

ModerbolagKoncern



20 
 

SEGMENTSRAPPORT 
 
 

  

Produktion Försäljning Koncern Produktion Försäljning Koncern

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 0 122 816 122 816 0 256 735 256 735
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 499 326 0 1 462 1 154
Summa rörelseintäkter 0 123 316 123 143 258 197 257 889

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -114 036 -114 036 0 -236 217 -236 217
Övriga externa kostnader -830 -4 461 -5 118 -1 272 -9 096 -10 060
Personalkostnader -1 214 -4 347 -5 561 -2 399 -8 095 -10 496
Av- och nedskrivningar -7 -594 -601 -7 -1 173 -1 178
Summa rörelsekostnader -2 051 -123 438 -125 316 -3 678 -254 581 -257 951

Rörelseresultat -2 051 -122 -2 173 -3 678 3 616 -62

Kostnader av extraordinär karaktär *) -150 -4 850 -5 000 -150 -4 850 -5 000

Resultat före finansiella poster -2 201 -4 972 -7 173 -3 828 -1 234 -5 062

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 53 53 0 56 56
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1 614 -1 615 0 -3 529 -3 529
Summa resultat från finansiella poster -1 -1 560 -1 562 0 -3 473 -3 474

Resultat före skatt -2 202 -6 533 -8 735 -3 828 -4 707 -8 535

*) Kostnader för teckningsoptionsprogram och nedskrivning av anläggningstillgångar

apr-jun 2018 jan-jun 2018

Koncerninterna elimineringar har gjorts mellan Produktion och Försäljning.  
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DEFINITIONER 
 
 
Antalet aktier 
Utestående antal aktier: antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. 
Genomsnittligt antal aktier: vägt genomsnittligt antal utestående aktier under vis period. 
 
Börsvärde 
Antalet aktier per balansdagen multiplicerat med registrerat antal aktier. 
 
Resultat efter skatt per aktie 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. 
 
Soliditet (%) 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång. 
 
Eget kapital per aktie (kr) 
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång. 
 
Rörelseresultat, EBIT 
Resultat före finansiella intäkter och kostnader. 
 
Rörelsemarginal ( %) 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

 



23 
 

AKTIEÄGARINFORMATION 
 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden 
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 . 
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 

Aktieägarkontakt 
Jan Nordlöf VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com 
Ulf Fredrixon CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com 
Daniel Arenholm Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65  
 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com eller ir@colabitoil.com 

 
Principer för delårsrapportens upprättande 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste årsredovisning 
 

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  
 

Finansiella kalender 
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.  
Kommande rapporter är planerade enligt följande: 

Q3-rapport  2018-11-08 
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-28 
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CKJGKDFHG 

 

COLABITOIL (publ) grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens 
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser 
företaget i dag företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor 
och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att 
kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget bedriver forskning och 
utveckling i Sveriges första pilotanläggning för framställan av förnybar diesel HVO. 
Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. 
Colabitoils aktie handlas på Spotlight Stockmarket (COLAB).  

Colabitoil Sweden AB (publ)  |  Org.nr. 55678-4485  |  Säte: Gävle 
Adress: Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet  |  Telefon: 0771-1010401  |  E-post: info@colabitoil.com  |  Hemsida; www.colabitoil.com 
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