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COLABITOIL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 

JANUARI – DECEMBER 2020 
 

Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret och det fjärde 
kvartalet 2020. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes i 
rapporten avser motsvarande period föregående år. Med ”Colabitoil” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill 
säga Colabitoil Sweden AB och dotterbolagen. 

 

 

Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31) 

• Rörelseintäkterna uppgick till 355 009 (158 665) tkr 

• Resultatet efter finansiella poster upp gick till -33 986 (-14 430) tkr 

• Kostnader för FoU uppgick till -3 040 (-4 735) tkr 

• Resultatet per aktie* uppgick till -3,61 (-1,53) kr 

• Soliditeten** uppgick till 14,6 (35,6) % 
 

 

 

Januari - december (2020-01-01 till 2020-12-31) 

• Rörelseintäkterna uppgick till 1 049 295 (601 937) tkr 

• Resultatet efter finansiella poster upp gick till –51 140 (-30 550) tkr 

• Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 17 003 (0) tkr 

• Kostnader för FoU uppgick till -12 813 (-14 373) tkr 

• Resultatet per aktie* uppgick till -5,54 (-3,33) kr 

• Soliditeten** uppgick till 14,6 (35,6) % 
 
 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde 
kvartalet 2020:  8 854 378 aktier. Antal aktier per den 31 december 2020: 8 854 378 aktier. 
   
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 

  



3 

 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2020 
 
Tidigare fattat beslut om en kvittningsemission, i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB, riktad till 
Colabitoil Sweden AB registrerades hos Bolagsverket i oktober 2020.  

Spotlight Stock Market meddelade den 9 november 2020 att Colabitoil ska genomgå en ny noteringsprövning. 
Skälet till Spotlights beslut om ny noteringsprövning är Colabitoils förvärv av Smart Energy och Norrsundets 
Hamn vilket anses vara en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Noteringsprövningen skall vara utförd 
inom 6 månader räknat från Spotlights beslut den 9 november 2020. Colabitoils aktie är fortsatt noterad på 
Spotlights observationslista. 

Koncernbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB erhöll från Energimyndigheten den 25 september 2020 beslut 
om att erlägga 49,2 MSEK i reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt. Bolaget satte igång med en 
intern utredning för att säkerställa vilka uppgifter tidigare ledning i Smart lämnat till Energimyndigheten. Denna 
utredning kom fram till en annan slutsats än tidigare inlämnade uppgifter och den 14 oktober 2020 överklagade 
bolaget beslutet. Den 21 december 2020 erhöll Smart Energy Sweden Fuels AB beslutet gällande 
reduktionspliktsavgift för 2019, enligt lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning 
av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beslutar i enlighet 
med bolagets interna utredning och yrkande, att Smart Energy Sweden Fuels AB skall betala 23,4 MSEK i 
reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt. 

Den 28 december meddelade Colabitoil Sweden AB:s helägda dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB och dess 
dotterbolag Norrsundets Hamn AB om refinansiering av verksamheten. Totalt har nya lån om 58 MSEK tagits 
upp. Merparten av lånen används för återbetalning av tidigare lån. Villkoren medför en kostnadsbesparing på 
cirka 1,5 MSEK per år och en lägre amorteringstakt om 5,2 MSEK per år. 

Den 28 december 2020 lämnas det in en ansökan om fusion mellan Colabitoil Fastigheter AB och Norrsundets 
Hamn AB. Fusionen är en omvänd fusion där Norrsundets Hamn AB är det övertagande bolaget. Fusionen 
beräknas vara klar inom 4-6 månader.   

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Den 26 januari meddelades att Colabitoil Sweden AB har tecknat ett avtal med ORS OIL GAZ DOO i Serbien om 
förmedling av råvaror (crude oil). ORS OIL GAZ håller på att bygga ett raffinaderi som beräknas vara klart vid 
årsskiftet 2023/2024. Avtalet med ORS OIL GAZ innehåller ett tillsvidaremandat för Colabitoil att förse 
raffinaderiet med råvaror motsvarande 36 miljoner fat per år när produktionsanläggningen står klar. Colabitoil 
har även enligt avtalet mandat att sälja raffinerade produkter internationellt. Colabitoil erhåller provision för 
förmedlade produkter.  

Den 18 februari beslöt styrelsen att inte påbörja en ny noteringsprocess hos Spotlight utan i stället byta 
handelsplats för handel i bolagets aktier. I samband med beslutet har Bolaget träffat avtal med Mangold 
Fondkommission att vara rådgivare i noteringsprocessen till annan marknadsplats. Byte av marknadsplats 
beräknas att ta cirka 3 – 4 månader och Bolaget kommer löpande kommunicera utvecklingen kopplat till 
processen. Bolaget kommer att kalla till extra bolagsstämma avseende byte av handelsplats.  

Den 22 februari 2021 informerade Spotlight marknaden att på grund av Bolagets beslut att byta marknadsplats 
kommer sista dag för handel i Bolagets aktie på Spotlights marknadsplats att vara den 22 mars 2021. Vid en 
noteringsprocess på Spotlight så hade Bolaget och marknaden inte meddelats en sista handelsdag för aktien utan 
fortsatt att handlats. 

 

Förslag till resultatdisposition 
• Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2020. 
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VD MAGNUS NYFJÄLL HAR ORDET 
När jag sitter och skriver denna text så är det nog många med mig som hade hoppats att vi inte skulle behöva 
läsa om nya vågor och mutationer av Covid-19. Vi har i Sverige kommit igång med vaccinering och hoppas att 
den ska ta ytterligare fart så att vi kan få gå tillbaka till ett mer normalt läge i samhället igen. Vi har i Colabitoil 
anpassat verksamheten för att säkerställa vår personals hälsa på bästa sätt så att vi kan fortsätta att fungera utan 
att riskera att vi smittar varandra på våra arbetsplatser. Vi bevakar självklart myndigheternas rapportering och 
anpassar vår verksamhet utifrån direktiv. Vi försöker såklart ha en positiv inställning och ser ljust på framtiden 
trots dessa utmaningar. 

Hur har det då gått för vår verksamhet det fjärde kvartalet 2020? 

Produktion 
Jag tycker att det är otroligt häftigt och nu förstår jag hur intresserade och engagerade människor i vårt område 
är i vår kommande produktionsanläggning för förnybara drivmedel i Norrsundet. Kanske inte bara i vårt 
närområde såklart, men det är extra tydligt här tycker jag. Själv kommer jag ju från andra sidan landet och där 
har vi som bekant ett antal raffinaderier för fossilt drivmedel. Nu har jag haft förmånen att bo och verka i Gävle 
i snart två år och är överväldigad av all positiv respons jag får när jag har förmånen att prata om våra ambitioner 
kring det förnybara alternativet. 

Arbetet med vår konceptuella design pågår för fullt och vi börjar se hur vår kommande anläggning växer fram 
mer och mer i detalj. Även om detta än så länge bara är på pappret så är det viktiga steg för vår planering och 
fortsatta arbete med färdigställandet av en fullskalig produktionsanläggning. Parallellt pågår all förberedelse 
kring miljöprövningen och allt det för med sig. Vi har anlitat en miljöjurist som kommer att stöta vår 
projektledning i dessa frågor. 

Försäljning 
Det är mycket glädjande jag konstaterar att vår fina volymutveckling fortsätter och ökar ytterligare även i Q4. 
Som nämnts tidigare ökar självklart Colabitoils försäljning i samband med vårt förvärv, men om vi exkluderar 
förvärvade volymer så har vi fortsatt en organisk tillväxt. Vi har en organisk volymtilltillväxt för fjärde kvartalet 
på 16,3%. Tittar vi på hela 2020 har vi en organisk tillväxt på hela 14,1% jämfört med 2019, detta gör vi dessutom 
i en tid då den svenska marknaden på drivmedel minskat med ca 5% 2020 jämfört med 2019. Detta är ett tydligt 
kvitto på vårt sätt att arbeta med våra kunder är rätt väg framåt för oss och våra kunder. 

Resultat 
Som jag skrev i föregående rapport så vet vi att vi har en bit kvar innan vi kan vända våra röda siffror till svarta. 
Jag vill passa på att repetera några av de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa att vi utnyttjar våra nya 
förutsättningar på bästa sätt. Bland annat har vi identifierat ett antal större kostnadsbesparingar samt 
intäktsökningar, vi har nu en försäljningsvolym och ett kundunderlag som ger oss rätt förutsättningar. Vi har 
plockat hem outsourcade tjänster, detta är uppgifter som befintlig personal nu kommer att hantera. Vi har som 
sagt en större försäljningsvolym och har genomlyst våra inköp och har kunnat hittat nya bättre upplägg. Vi kan 
kapa kostnader som inte tillför verksamheten något. Vi genomlyser vårt logistikupplägg för att kunna 
effektivisera detta med bibehållen eller ökad servicenivå mot våra kunder. Vi inför samma affärssystem i hela 
försäljningsdelen av vår koncern. Vi kommer att minska administration, redovisning och revision genom att gå 
ifrån 18 bolag i koncernen till 10. Alla i bolaget har på ett förtjänstfullt sätt varit involverade i detta arbete, inte 
ens affärsområde försäljning har kommit undan, trots att de helst bara vill prata med våra kunder hela dagarna. 
Man kan såklart skoja om detta, men jag vill belysa att det har varit väsentligt för oss att investera denna tid det 
trots allt tagit från ordinarie arbete med bland annat försäljning.  

Inte minst har vi nu dessutom tagit tag i och rett ut alla gamla surdegar som vi fick med i förvärvet. Det fanns vid 
vårt tillträde ett antal tvister och garantiåtaganden som inte var utredda, ni har kunnat läsa om en del av dessa 
tvister i Smarts årsredovisning för 2019. Vi har tagit legal rådgivning i alla ärenden och nu är alla gamla tvister 
utredda och vi har nu tagit alla kostnader hänförliga till detta. Nu kan vi äntligen lägga detta bakom oss och börja 
på blankt papper 2021.  

Med ovanstående i minnet är det glädjande att konstatera att resultatet för fjärde kvartalet, även om det är ett 
negativt resultat, så är det bättre utfall än vi tidigare trott att vi skulle kunna landa på för denna period. Det visar 
på att de åtgärder vi startat upp tar oss på rätt väg och att vi kommer att vara ett lönsamt bolag även sett ur ett 
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resultatperspektiv. Jag ser fram emot att alla i verksamheten nu kan fokusera på rätt saker och få vårt bolag att 
blomstra istället för att behöva reda ut saker och ta kostnader som helst inte skulle uppstått. 

För mer detaljer kring den aktuella finansiella utvecklingen hänvisar jag till avsnittet ”utveckling i siffror under 
perioden” på sida 8 samt till efterföljande resultat- och balansräkningar. 

Koncernen 
Spotlight Stock Market meddelade den 9 november 2020 att Colabitoil ska genomgå en ny noteringsprövning. 
Skälet till Spotlights beslut om en ny noteringsprövning är Colabitoils förvärv av Smart Energy och Norrsundets 
Hamn vilket anses vara en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Den 18 februari meddelade Bolaget att 
styrelsen beslutat att inte påbörja ny noteringsprocess hos Spotlight utan istället byta handelsplats för handel i 
bolagets aktier. I samband med beslutet har Bolaget träffat avtal med Mangold Fondkommission att vara 
rådgivare i noteringsprocessen till annan marknadsplats. 

Koncernbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB erhöll från Energimyndigheten den 25 september 2020 beslut 
om att erlägga 49,2 MSEK i reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt. Bolaget satte igång med en 
intern utredning för att säkerställa vilka uppgifter tidigare ledning i Smart lämnat till Energimyndigheten. Denna 
utredning kom fram till en annan slutsats än tidigare inlämnade uppgifter och den 14 oktober 2020 överklagade 
bolaget beslutet. I december fick vi besked om att Förvaltningsrätten bifaller Bolagets överklagan avseende 
reduktionspliktsavgiftens storlek och beslutar i enlighet med Bolagets interna utredning och yrkande att Smart 
Energy Sweden Fuels AB skall betala 23,4 MSEK i reduktionspliktsavgift avseende 2019 års reduktionsplikt. 

Sammanfattning  

Det har varit ett händelserikt kvartal på många sätt och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra 
underbara medarbetare. Det är inte gjort av sig självt att implementera två så stora förvärv som koncernen gjort 
under andra halvan av 2020. Utan er och ert engagemang hade detta inte fungerat så bra som det gjort och det 
är ni som tillsammans med våra kunder, partners och aktieägare är Colabitoil, jag är stolt att få vara med er på 
denna resa vi startat tillsammans och nu skall ta oss vidare på. 

Vi vet alla att det inte är hållbart att fortsätta med fossila drivmedel på det sätt vi har gjort och fortfarande gör i 
alldeles för stor omfattning. På Colabitoil tittar vi inte bara på vad alla andra gör åt detta problem, vi vill och är 
övertygade om att vi kan vara en del av lösningen. Vår planet behöver många olika alternativ på den utmaning 
vi har framför oss och med många olika förnybara drivmedel som en del av lösningen. Därför arbetar vi enträget 
vidare med vår plan och ambition om en fullskalig produktionsanläggning av förnybara drivmedel i Norrsundet. 
Alla beslut vi tar, stora som små, är för att vi skall kunna möjliggöra denna satsning och erbjuda våra kunder vår 
väg till morgondagens förnybara drivmedel.  

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

 

 

 

 

Magnus Nyfjäll 

Koncernchef Colabitoil 
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Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” 

företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att bidra till ett hållbart samhälle 

genom att endast producera 

och förse marknaden med 

förnybara och fossilfria 

produkter och tjänster.

Genom att fokusera på 

miljöfördelarna med förnybara 

bränslen för vår verksamhet 

och våra kunder främjar vi 

utvecklingen av ett fossilfritt 

samhälle.

Vision
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OM COLABITOIL 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar 
till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra 
framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag 
fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, 
diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt 
försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och 
trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. 

Colabitoil Sweden AB har säte i Gävle kommun och organisationsnummer 556478-4485 är noterade på Spotlight 
Stockmarket under tickern COLAB. Colabitoil är en koncern. Dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB och 
dess dotterbolag ägs till 70,34 procent, dotterbolaget Colabitoil Produktion AB ägs till 95,00 procent, Colabitoil 
Fuel Production AB, 99,69 procent och övriga dotterbolag ägs till 100 procent.   

 

Affärsområden 

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fem affärsområden enligt nedan.  

 

 

Koncernstruktur  

Colabitoil-koncernen består av 18 bolag. Styrelsen i Colabitoil Sweden AB har beslutat att minska antalet bolag 
genom fusioner eller via inkråmsöverlåtelser. Inom affärsområdet försäljning & distribution innebär det att 
försäljning kommer att bedrivas från ett bolag och att merparten av alla tankanläggningar ägas av ett bolag. 
Varumärkena Colabitoil, Smart, Sollebrunn, Energi & Bränsle samt Mattssons Oljor kvarstår. 
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN 

 

Koncernen 

Omsättning 

Rörelseintäkterna under Q4 -20 uppgick till 355,0 (158,7) MSEK, en ökning med 196,3 MSEK jämfört med samma 
period föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av större drivmedelsförsäljning som en följd av förvärvet 
av Smart-koncernen under juli 2020. 

Ackumulerat för januari-december uppgår rörelseintäkterna till 1 049,3 (601,9) MSEK, vilket är en ökning med      
447,4 MSEK jämfört med januari-december 2019. Förvärven under kvartal tre förklarar, till större del, även denna 
periods ökning. 

 

Finansiell utveckling 

Rörelseresultatet, EBIT, för Q4 2020 uppgick till -27,5 (-13,2) MSEK. Fjärde kvartalet har bland annat belastats 
med -3,0 (-4,7) MSEK avseende kostnader för forskning och utveckling av nya drivmedel samt med kostnader för 
goodwillavskrivningar på -5,7 (-0,1) MSEK. Avskrivning av goodwill som har uppstått i samband med förvärv av 
Smart-koncernen förklarar ökningen. Resultatet under kvartalet har påverkats av kostnader på cirka 5 MSEK som 
är hänförbara till tidigare resultatperiod, framförallt kvartal tre 2020. Utöver det så har det varit ökade kostnader 
till följd av förvärven under kvartal två vilka inte beräknas vara i samma storleksordning kommande kvartal 2021.  

Rörelseresultatet för januari-december uppgår till -36,7 (-24,4) MSEK. I resultatet ingår kostnader för forskning 
och utveckling av nya drivmedel med -12,8 (-14,4) MSEK, kostnader för goodwillavskrivning med -10,4 (-0,2) 
MSEK samt kostnader för befarade och konstaterade kundförluster med -2,1 (-0,3) MSEK. Kostnader relaterade 
till bolagsförvärven och som en följd av förvärven under kvartal tre har belastat resultatet med icke obetydliga 
belopp. 

 

Likviditet 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 26,7 (1,0) MSEK. Vi arbetar aktivt med 
finansiering och gör bedömningen att Bolaget klarar den löpande verksamheten de närmaste 12 månaderna. En 
större koncern med större försäljningsvolymer och samordnade inköp medför att vi kan erhålla bättre villkor och 
på så vis förbättra marginaler vilket i sin tur påverkar likviditeten positivt. Under 2021 planerar vi vidare att 
fortsatt minska vår ägarandel i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB. Som annonserades i februari 2020 såldes 
fem procent av dotterbolaget för 15 MSEK, styrelsen har fattat beslut om att minska ägandet till 50 procent, 
vilket i så fall medför ett likviditetstillskott om minst 135 MSEK. En försäljning innebär inte bara ett 
likviditetstillskott utan även att vi får partners som är viktiga i den fortsatta planen om en produktionsanläggning 
för framställan av fossilfritt drivmedel. Avseende dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för vi även närmare 
diskussioner med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om lånefaciliteter och riskkapital.  

Kvartalets kassaflöde uppgick till -53,6 (-1,3) MSEK. Som en del av Bolagets finansiering av verksamheten belånas 
kundfordringarna för den del av försäljningsverksamheten som bedrivs i Colabitoil Försäljning AB. För försäljning 
som bedrivs i övriga bolag sker fakturaförsäljning.  

 

Soliditet 

Koncernens egna kapital per den 31 december 2020 uppgick till 86,5 (71,2) MSEK och soliditeten uppgick vid 
samma tillfälle till 14,6 (35,6) procent.  
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Justerad förvärvsanalys 

Enligt K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska förvärvsanalysen, i de fall förutsättningarna 
för förvärvsanalysen är ofullständiga, justeras för att bättre återspegla faktiska förhållanden vid 
förvärvstidpunkten. Justeringarna ska göras retroaktivt inom tolv månader efter förvärvstidpunkten. Så har skett 
avseende förvärvet av Smartkoncernen. Bland annat har beslut avseende reduktionspliktskostnaden 2019 
erhållits, vilket visade sig bli ett väsentligt lägre belopp än vad som beräknades vid upprättande av den 
ursprungliga förvärvsanalysen. Totalt uppgår skillnaden till 19,3 MSEK vilket i sin tur medför en minskad goodwill, 
före avskrivningar, från 186,7 MSEK till 167,4 MSEK. 

 

Nyckeltal koncernen 

 

 

Nettoomsättning per kvartal (koncernen) 

 

  

Q4 -2020 Q4 -2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019

Nettoomsättning, tkr 353 138 158 465 1 023 836 598 438

Rörelseresultat (EBIT), tkr -27 468 -13 242 -36 717 -24 426

Rörelsemarginal % -7,8% -8,4% -3,6% -4,1%

Nettoresultat, tkr -31 989 -13 504 -49 027 -29 487

Eget kapital, tkr 86 539 71 196 86 539 71 196

Balansomslutning, tkr 594 755 200 003 594 755 200 003

Soliditet (%) 14,6% 35,6% 14,6% 35,6%

Eget kapital per aktie, kr 9,77 8,04 9,77 8,04

Resultat per aktie, kr -3,61 -1,53 -5,54 -3,33

Registrerade antal aktier '000 8 854 8 854 8 854 8 854

Genomsnittligt antal aktier '000 8 854 8 854 8 854 8 854
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Försäljningsvolym per kvartal (m3) 

 

 

Moderbolaget 

Omsättning 

Rörelseintäkterna i moderbolaget uppgick under Q4 2020 till 247,4 (154,0) MSEK. Intäkterna i moderbolaget är 
huvudsakligen koncerninterna intäkter. 

För perioden januari-december uppgick rörelseintäkterna till 571,3 (589,5) MSEK. Avseende helåret är drygt 
hälften av intäkterna från försäljning av drivmedel, då denna verksamhet låg i moderbolaget fram till augusti-
september. Resterande del av intäkterna är till största delen koncerninterna. 

 

Finansiell utveckling 

Rörelseresultatet, EBIT, för Q4 2020 uppgick till -2,7 (-8,7) MSEK och för perioden januari-december till -15,4    (-
12,1) MSEK.  

 

Likviditet 

Moderbolagets likvida medel per den 31 december 2020, inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit, uppgick till 
0,0 (8,3) MSEK. Kvartalets kassaflöde  uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.  

 

Soliditet 

Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2020 uppgick till 196,9 (90,4) MSEK och soliditeten uppgick 
vid samma tillfälle till 47,6 (42,4) procent.  

Q1 -17 Q2 -17 Q3 -17 Q4 -17 Q1 -18 Q2 -18 Q3 -18 Q4 -18 Q1 -19 Q2 -19 Q3 -19 Q4 -19 Q1 -20 Q2 -20 Q3 -20 Q4 -20
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RESULTATRÄKNING KVARTAL 
 

 

 

  

okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec

2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 353 138 158 465 245 498 154 090

Övriga rörelseintäkter 1 870 200 1 909 -60

Summa rörelsens intäkter 355 009 158 665 247 407 154 030

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -339 804 -151 477 -236 010 -149 166

Övriga externa kostnader -21 252 -9 541 -10 567 -7 439

Personalkostnader -10 710 -9 055 -3 185 -5 719

Av- och nedskrivningar -10 710 -1 834 -335 -367

Summa rörelsens kostnader -382 477 -171 907 -250 097 -162 691

Rörelseresultat -27 468 -13 242 -2 690 -8 661

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 372 448

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 518 -1 188 -2 533 -1 162

Summa resultat från finansiella poster -6 517 -1 188 -2 161 -714

Bokslutsdispositioner - - 532 505

Resultat före skatt -33 986 -14 430 -4 319 -8 870

Skatt på periodens resultat 1 997 926 0 0

Periodens resultat -31 989 -13 504 -4 319 -8 870

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 113 -13 504 - -

Innehav utan bestämmande inflytande -7 876 0 - -

Koncernen Moderbolaget
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RESULTATRÄKNING JANUARI - DECEMBER 
 

 

 

 

  

jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 023 836 598 438 566 234 586 528

Övriga rörelseintäkter 25 459 3 499 5 105 3 001

Summa rörelsens intäkter 1 049 295 601 937 571 339 589 529

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -974 018 -557 066 -538 495 -551 396

Övriga externa kostnader -52 867 -32 050 -27 987 -26 654

Personalkostnader -36 847 -30 579 -18 926 -22 287

Av- och nedskrivningar -22 280 -6 668 -1 302 -1 272

Summa rörelsens kostnader -1 086 012 -626 363 -586 710 -601 609

Rörelseresultat -36 717 -24 426 -15 371 -12 080

Resultat från finansiella poster 

Resultat försäljning av andelar i dotterbolag - - 125 281 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 42 2 773 1 456

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 422 -6 167 -7 390 -5 885

Summa resultat från finansiella poster -14 422 -6 125 120 664 -4 429

Bokslutsdispositioner - - 532 505

Resultat före skatt -51 140 -30 550 105 825 -16 004

Skatt på årets resultat 2 113 1 064 0 0

Periodens resultat -49 027 -29 487 105 825 -16 004

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -38 270 -29 485 - -

Innehav utan bestämmande inflytande -10 757 -2 - -

Koncernen Moderbolaget
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BALANSRÄKNING 

 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 195 753 1 919 - 0

Licenser 1 432 1 432 1 432 1 432

Miljötillstånd 296 200 0 0

Övriga immateriella anläggningstillgångar 99 150 99 150

Summa immateriella tillgångar 197 580 3 701 1 531 1 582

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 72 753 12 407 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 112 759 84 906 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 16 151 10 131 7 382 6 902

Pågående nyanläggningar 8 186 8 089 0 0

Fordon 16 098 8 363 0 8 363

Summa materiella anläggningstillgångar 225 947 123 895 7 382 15 266

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - 250 058 73 805

Fordringar hos koncernföretag - - 22 300 54 200

Depositioner 6 960 1 058 934 1 047

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 000 0 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 960 1 058 273 292 129 052

Summa anläggningstillgångar 435 486 128 654 282 205 145 899

Omsättningstillgångar 

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 45 317 12 502 0 10 629

Summa varulager 45 317 12 502 0 10 629

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 68 689 50 064 3 128 48 511

Fordringar hos koncernföretag - - 126 373 2 990

Aktuella skattefordringar 208 145 0 0

Övriga fordringar 8 042 3 205 839 1 450

Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 10 307 4 446 1 456 3 509

Summa kortfristiga fordringar 87 246 57 860 131 796 56 460

Kassa och bank 26 706 985 0 0

Summa omsättningstillgångar 159 269 71 347 131 796 67 088

SUMMA TILLGÅNGAR 594 755 200 003 414 001 212 987

Koncernen Moderbolaget
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BALANSRÄKNING forts. 

 
 

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 476 1 476 1 476 1 476

Uppskrivningsfond - - 5 100 5 100

Reservfond - - 20 20

Summa bundet eget kapital 1 476 1 476 6 596 6 596

Fritt eget kapital

Överkursfond 70 822 70 822 65 702 65 702

Balanserat resultat -23 620 28 346 18 803 34 112

Innehav utan bestämmande inflytande 86 888 38 - -

Periodens resultat -49 027 -29 485 105 825 -16 004

Summa fritt eget kapital 85 063 69 720 190 330 83 809

Summa eget kapital 86 539 71 196 196 926 90 405

Avsättningar 12 844 2 422 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 105 865 4 856 45 233 4 856

Skulder till koncernbolag - - 11 304 11 800

Summa långfristiga skulder 105 865 4 856 56 537 16 656

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut, factoringskuld 48 436 37 621 12 083 37 621

Checkräkningskredit 12 068 3 657 12 068 3 657

Leverantörsskulder 62 766 63 307 32 671 58 794

Skulder till koncernbolag - - 97 601 361

Aktuella skatteskulder 5 684 580 340 455

Övriga skulder 91 281 10 300 3 639 1 421

Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 169 272 6 065 2 136 3 618

Summa kortfristiga skulder 389 507 121 529 160 538 105 927

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 594 755 200 003 414 001 212 987

Koncernen Moderbolaget
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 
 

 

 

  

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2020 2019 2020 2019

Löpande verksamhet

Rörelseresultat efter avskrivningar -10 466 -13 242 -36 717 -24 426

Avskrivningar 10 710 1 834 22 280 6 668

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde -16 554 0 -19 414

Ränteintäkter 0 0 0 42

Räntekostnader -6 518 -1 188 -14 423 -6 167

Förändring rörelsekapital

Förändring lager -14 283 4 670 -7 653 -981

Förändring kortfristiga fordringar 35 794 11 260 88 228 25 966

Förändring kortfristiga skulder -125 464 12 427 -98 498 31 064

Kassaflöde löpande verksamhet -126 781 15 761 -66 197 32 167

Investeringsverksamhet

Förvärv materiella anläggningstillg. -2 089 -4 502 -9 492 -27 016

Försäljning materiella anläggningstillgångar 627 0 5 206 0

Förvärv immateriella anläggningstillg. -96 0 -96 -1 220

Förvärv av andelar dotterföretag 0 0 -63 761

Försäljning andelar i dotterföretag 0 0 15 000 0

Övriga finansiella anläggningstillg. 82 -24 129 -24

Aktieägartillskott 0 0 0 -

Kassaflöde investeringsverksamhet -1 476 -4 526 -53 014 -28 260

Finansieringsverksamhet

Nyemission 0 0 0 0

Teckningsoptioner 0 64 695 64

Utdelning - - - -

Upptagna lån 88 000 2 224 155 902 7 548

Amortering under perioden -18 191 -234 -29 751 -10 245

Förändring factoringskuld -2 247 -6 997 9 675 2 745

Förändring checkräkningskredit 7 096 -7 553 8 411 -4 878

Kassaflöde finansieringsverksamhet 74 658 -12 496 144 932 -4 766

Kassaflöde -53 599 -1 261 25 721 -860

Ingående likvida medel 80 305 2 246 985 1 845

Utgående likvida medel 26 706 985 26 706 985

Koncernen
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET 
 

 

 

  

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

2020 2019 2020 2019

Löpande verksamhet

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 690 -8 661 -15 371 -12 080

Avskrivningar 335 367 1 302 1 272

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde 415 0 -2 445 0

Ränteintäkter 372 448 2 773 1 456

Räntekostnader -2 533 -1 162 -7 390 -5 885

Förändring rörelsekapital

Förändring lager 0 5 009 10 629 -834

Förändring kortfristiga fordringar -35 038 29 364 -75 336 39 214

Förändring kortfristiga skulder 52 959 -5 240 82 652 467

Kassaflöde löpande verksamhet 13 820 20 125 -3 186 23 610

Investeringsverksamhet

Förvärv materiella anläggningstillg. -36 -1 368 -4 244 -8 305

Försäljning materiella anläggningstillgångar 2 014 1 565 16 041 1 565

Förvärv immateriella anläggningstillg. 0 0 0 -1 086

Förvärv av andelar dotterföretag 0 0 -194 178 0

Försäljning andelar i dotterföretag 0 0 184 906 0

Övriga finansiella anläggningstillg. 3 480 -19 122 -7 787 -30 334

Aktieägartillskott -15 000 -505 -15 000 -505

Kassaflöde investeringsverksamhet -9 542 -19 430 -20 262 -38 665

Finansieringsverksamhet

Nyemission - 0 - -

Teckningsoptioner 0 64 695 64

Utdelning - 0 - -

Upptagna lån 17 14 024 67 919 19 348

Amortering under perioden -6 687 -234 -17 125 -2 224

Förändring factoringskuld -4 704 -6 997 -36 452 2 745

Förändring checkräkningskredit 7 096 -7 553 8 411 -4 878

Kassaflöde finansieringsverksamhet -4 278 -696 23 448 15 055

Kassaflöde 0 0 0 0

Ingående likvida medel 0 0 0 0

Utgående likvida medel 0 0 0 0

Moderbolaget
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Colabitoil är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” 

företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klimatnytta Kundnytta

Vi är en del av lösningen 

för att göra planeten 

fossilfri med förnybara 

produkter och tjänster

Vi driver ett hållbart 

företag med ansvar 

socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt fokus.

Vi gör det enkelt för 

kunden att bli och driva en 

hållbarverksamhet genom 

att köra på ett förnybart 

bränsle

Affärsnytta
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
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. 

 

 

 

SEGMENTSRAPPORT 
För att tydliggöra koncernens resultat särredovisas affärsområdet Försäljning samt övriga affärsområden, vilket 
huvudsakligen är Bolagets kostnader för Hamnverksamheten och FoU, inkluderande kostnad för 
testanläggningar och framtida etableringar av produktionsanläggningar. Koncerngemensamma kostnader har 
schablonmässigt fördelats utifrån nedlagd tid.  

 

 

 

 

Affärsområde AO Försäljning Övriga AO Koncernelim. Koncernen AO Försäljning Övriga AO Koncernelim. Koncernen

o övr. poster totalt o övr. poster totalt

(goodwill mm.) (goodwill mm.)

Försäljning drivmedel 344 555 0 -21 344 534 1 004 604 0 -244 1 004 360

Övriga rörelseintäkter 4 636 5 996 -157 10 475 18 526 10 036 16 374 44 936

Summa intäkter 349 191 5 996 -178 355 009 1 023 130 10 036 16130 1 049 296

Inköp drivmedel -335 832 0 -335 832 -964 413 112 -964 301

Personalkostnader -4 066 -1 979 -6 045 -12 789 -7 469 -20 258

Direkta kostnader -19 828 -3 278 178 -22 928 -51 101 -9 230 873 -59 458

Avskrivningar -3 376 -1 696 -5 638 -10 710 -8 023 -3 869 -10 343 -22 235

Gemensamma kostnader -4 456 -2 507 -6 963 -14 054 -5 706 -19 760

Summa kostnader -367 558 -9 460 -5 460 -382 477 -1 050 380 -26 162 -9 470 -1 086 012

Försäljn.aktier dotterbolag - - 0 - - 0

Finansiella intäkter och kostnader -3 917 -2 600 -6 517 -11 034 -3 189 -200 -14 423

Resultat före skatt och boksl.disp. -22 284 -6 064 -5 638 -33 986 -38 284 -29 351 6 660 -51 140

oktober-december 2020 januari - december 2020
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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 viss 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. 
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AKTIEÄGARINFORMATION 
Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt Eus 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021. 

 

Aktieägarkontakt 

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 0771-18 60 80 alt.  magnus.nyfjall@colabitoil.com 

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.  ulf.fredrixon@colabitoil.com 

 

Finansiella rapporter och händelser 

Datum Händelse/Rapport 

2021-04-23 Offentliggörande Årsredovisning 2020 

2021-05-18 Kvartalsrapport jan - mars 2021 

2021-05-18 Årsstämma  

2021-08-26 Kvartalsrapport april-juni 2021 

2021-11-25 Kvartalsrapport juli-september 2021 

 

 

 

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNJUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kvartalsrapport januari-
mars 2021
Årsstämma

Offentliggörande 
Årsredovisning 
2020

Kvartalsrapport
april-juni 2021

Kvartalsrapport 
juli-september 
2021
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 

Aktien 

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stockmarket under tickern ”COLAB”. Det finns ett aktieslag i Bolaget. 
Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Per den 31 
december 2020 uppgick antalet aktier till 8 854 378. Kursen på aktien den 31 december 2020 var 9,22 (13,00) 
kronor och börsvärdet var 81,6 (115,1) MSEK. 

 

Teckningsoptioner  

Teckningsoptioner 2018/2021, teckningskurs SEK 25,33. Totalt antal: 400 000 stycken. 
Teckningsoptioner 2020/2024, teckningskurs SEK 11,53. Totalt antal: 600 000 stycken. 

 

Insynspersoners innehav, per 31 december 2020 

 

 

 

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget (2020-12-31) 
 

   

Styrelse

Utskott * Invald Antal aktier ** ser 2018/2021 ser 2020/2024

Jan Nordlöf ordförande 2 2013 1 207 409 - -

Björn Norrbom ledamot 2 2014 1 162 301 - -

Niclas Lundqvist ledamot 1, 2 2017 - - -

Christer Sundin ledamot 1, 2 2014 1 132 301 - -

Antonio Martinez ledamot 2016 20 000 - -

Armando Cordova ledamot 2020 - 25 000

Fredrik Törnqvist ledamot 2020 - 25 000

Ledande befattningshavare

Anställd Antal aktier ** ser 2018/2021 ser 2020/2024

Ulf Fredrixon CFO 2017 2 500 70 000 70 000

Magnus Nyfjäll CEO 2019 - 99 000 101 000

Daniel Trabold chef Trading & affärsutv 2015 1 136 929 - -

* 1 Revisionsutskott

   2 Finans- och investeringsutskott

** Inklusive familj och bolag

Antal TO

Antal TO

Antal aktier Ägarandel

Per-Erik Holmgren, inkl familj och bolag 1 658 590 18,7%

Jan Nordlöf inkl bolag 1 207 409 13,6%

Björn Norrbom inkl bolag 1 162 301 13,1%

Daniel Trabold inkl bolag 1 136 929 12,8%

Christer Sundin inkl bolag 1 132 301 12,8%
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Gävle den 26 februari 2021 

 

 

 

 

 

Jan Nordlöf 

Styrelsens ordförande 

Armando Cordova 

 

Antonio Martinez Lopez Niclas Lundqvist 

Björn Norrbom 

 

Christer Sundin 

Fredrik Törnqvist Magnus Nyfjäll 

Verkställande direktör 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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