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VD JAN NORDLÖF HAR ORDET
Utveckling

Utvecklingen under året har präglats av strategiska förvärv, organisk tillväxt och en god finansiell utveckling.
Vår nettoomsättning har ökat med 357 procent i jämförelse med föregående år och vi har vuxit från 18 till 35
heltidsanställda. Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara socialt och
ekonomiskt, samt för hälsa och klimat. En stor händelse var också noteringen på AktieTorget i december.

HVO100 - det enda gröna drivmedlet

Vi på Colabitoil tillhandahåller sedan i september 2015 drivmedlet HVO100 som är 100 procent förnybart.
Det är ett premiumdrivmedel med bättre egenskaper än fossil diesel, högre energiinnehåll och högre
cetantal (tändvillighet) vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre än fossil diesel. Med
HVO100 körs fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reduceras koldioxidutsläppen med upp till 92 procent.
Utsläppen av atmosfäriska partiklar reduceras med 33 procent och kväveoxider reduceras med 9 procent.
Detta innebär ekonomiska och miljömässiga fördelar för privatkunder, företag och yrkestrafik, såsom
bussbolag och åkerier. Att HVO100 inte kräver specialbyggda fordon eller tankanläggningar medför snabbare
driftsättning utan omställningskostnader.

Hällberg & Son med Hälsingeoljor

Under 2017 har vi stärkt vår position på biodrivmedelsmarknaden genom förvärv av Hällberg & Son.
Förvärvet innefattar drivmedelsdelen, där varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar,
elva anställda och fem tankbilar ingår. Hällberg & Son har en stark position i Hälsingland, Jämtland och
Härjedalen och har mycket goda kundrelationer. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och
våra ambitioner att ha ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar. En av Colabitoils styrkor är den breda
och goda kundkontakt som har etablerats och att vi har många kunder till vilka vi levererar HVO100.

Notering på AktieTorget

Vi expanderar fortlöpande Colabitoils verksamhet och vi har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Vi
vill fortsätta utveckla våra stationslägen och arbetet med våra kunder, och dessutom bygga ut vårt
distributionsnät för att öka leveranser till befintliga och nya kunder. Vidare vill vi expandera verksamheten
genom ytterligare förvärv. Vi skall utveckla Colabitoils varumärke, marknadsföring och kommunikation för
att öka tillströmningen av nya kunder. Under 2017 genomförde vi därför en nyemission på 19,8 MSEK, före
emissionskostnader, och noterade Bolaget på AktieTorget.

Tillväxt och Marknad

Vid årsskiftet 2017 genomförde vi en strukturell förändring genom att samordna produktion i ett nytt
dotterbolag, och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag. Förutom att uppnå
operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det
gör det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet.
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Under 2017 etablerade vi 12 nya tankanläggningar och har vid årets slut 35 tankanläggningar. Utöver egna
tankanläggningar levererar vi till ytterligare cirka 250 leveranspunkter direkt hos kunder. Vi siktar på att
etablera 8–10 nya tankanläggningar under 2018. Vi fortsätter att utveckla vårt varumärke för att positionera
oss på en bredare marknad. Våra anläggningar ska attrahera och vara tillgängliga för både privatpersoner
och företag med yrkesfordon. Vi fortsätter fokusera på strategiska partnerskap och att växa med kunderna.

Produktion

Produktionen av eget förnybart drivmedel har kommit långt på väg mot en kontinuerlig drift. Vi har driftsatt
pilotanläggningen i omgångar men haft vissa störningar med system och funktioner i hjälpsystemen. Enligt
tidplan pågår nu en längre testperiod. Mindre volymer har producerats i pilotanläggningen under
december/januari och genomgår nu analys.

Colabitoil som investering

Jag ser flera skäl till varför Colabitoil är en bra investering. Bolagets affärsmodell är skalbar, och vi upplever
en stark tillväxt på en marknad som även den är starkt växande. Colabitoil är dessutom en grön investering
och representerar framtiden för biodrivmedel. Vi arbetar med innovationsprocesser och strategiska
partnerskap för att växa våra marknadsandelar på en föränderlig marknad. Tankanläggningar som kan
flyttas vid behov, möjliggör snabba etableringar, och med miljöprodukter i sortimentet differentierar vi oss
från den traditionella oljeindustrin. Parallellt med att vi bygger vår marknad, bedriver vi egen forskning och
utveckling för att möta visionen om en storskalig egen produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Bolagets
samlade erfarenhet och kompetens från styrelsenivå till våra chaufförer gör detta möjligt. Nu är valet ditt att
bidra till hållbarhet, både genom att investera i Colabitoil och att tanka fossilfritt och förnybart.

Runt hörnet
Vi står inför ett spännande 2018. I samband med att bolaget genomför strukturella förändringar sätts större
fokus på att öka beläggningen på uthyrbara lokalytor i dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB. Med
fastighetsbolaget har Colabitoil Sweden AB nu tre dotterbolag. Vi fortsätter resan mot målet att producera
förnybara drivmedel med fabrik i Norrsundet, med fortsatta offensiva mål att utveckla marknaden. Samtidigt
utvecklar vi strategier för de potentiella förändringar som från politiskt håll kan påverka marknaden. Internt
har det initierats en handfull projekt som sjösätts i början på 2018. Tjänster som kommer att effektivisera
internt samt förenkla och öka tjänsterna till kunderna. Vårt fokus ligger nu på att nå lönsamhet i alla delar i
koncernen samtidigt som vi är ett tillväxtbolag - med mod och tålamod så kommer Colabitoil som helhet
stärkas under 2018 i sin resa mot en storskalig produktionsanläggning.
Jan Nordlöf

VD, Colabitoil Sweden AB
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ORDFÖRANDE BJÖRN NORRBOM HAR ORDET
Kommentarer till bolagsstyrning

Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav. För oss innebär
det att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den
finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett
ansvarsfullt och hållbart företag.

Koncernens styrning
Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen, bolagsordningen och AktieTorgets noteringsavtal, andra
tillämpliga regler och, normer samt bolaget instruktioner och policies.
Colabitoils styrelse och ledning strävar efter att bolaget ska leva upp till de krav som AktieTorget, aktieägare
och andra intressenter ställer på bolaget.
Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Colabitoil. Vid bolagsstämman ges aktieägarna
möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna
utser en valberedning enligt av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid
årsstämman föreslå kandidater till styrelsen samt arvoden för dessa.
Styrelsen är ytterst ansvarig för Colabitoils organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser
VD och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Colabitoil i enlighet med styrelsens
instruktioner. Till sin hjälp har VD koncernledningen. Colabitoils externa revisorer väljs vid årsstämman.
Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen
Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar
aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Colabitoil
bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.

6

I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens
strategiska inriktning och dess organisation. Nedan presenteras Colabitoils styrningsstruktur för
bolagsstyrning. Med hänsyn till bolagets storlek har inga kommittéer utsetts. Alla frågor bereds och
hanteras av styrelsen.

Interna instrument
Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policies, riktlinjer och
kärnvärden.
Externa instrument
Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, AktieTorgets regelverk samt andra relevanta lagar och regler.

7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och VD för Colabitoil Sweden AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning
för verksamhetsåret 2017-01-01-2017-12-31. Redovisningsvalutan är SEK, alla belopp är i tkr om inte annat anges.

Colabitoil i korthet
Colabitoil Sweden AB (publ) med säte i Gävle och organisationsnummer 556478-4485 är noterade på
AktieTorget under tickern COLAB. Colabitoil är en koncern som består av dotterbolagen Colabitoil
Fastigheter AB, Colabitoil Produktion AB och Hällberg & Son Åkeri AB, som är under namnändring och
omnämns i dokumentet som Colabitoil Tankanläggningar AB. Med ”Colabitoil” eller ”Bolaget” avses
koncernen, det vill säga Colabitoil Sweden AB och de helägda dotterbolagen.
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

2017 i korthet
Sammanfattning av räkenskapsåret 2017 (1 januari till 31 december).
• Nettoomsättningen uppgick till 311 (68) MSEK.
• Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-4,0) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,8) SEK.
• Soliditeten uppgick till 57 (48) procent.

Väsentliga händelser under 2017
Första kvartalet - Q1
• I mars 2017 genomförde Colabitoil en företrädesemission på totalt 26,7 MSEK före emissionskostnader.
•

I mars meddelade Colabitoil att Bolaget ingicks ett avtal om fastighetsförvärv i Norrsundet som
möjliggör etablering av en storskalig produktionsanläggning. Förvärvet omfattar 22 hektar mark med
ett fastighetsbestånd på 33 300 kvadratmeter lokalarea.

Andra kvartalet - Q2
• I april konstaterade Colabitoil att marknaden och efterfrågan för HVO växer kraftigt. Det förnybara
dieselbränslet HVO ökade med 501 400 m3 vilket är en ökning med cirka 71 procent jämfört med 2015.
Totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 m3 vilket var cirka 16 procent av den totala
dieselanvändningen i Sverige under 2016.
•

I juni invigde Colabitoil den första publika tankstationen med HVO100 för både yrkestrafik och
personbilar, belägen i Gävle.

•

I juni meddelade Colabitoil att Bolaget förvärvar Hällberg & Son med tillträde till aktierna per 1 juli.
Hällberg & Son Åkeri AB är ett familjeföretag, som i tre generationer framgångsrikt har bedrivit sin
verksamhet med inriktning på försäljning och distribution av eldningsolja, dieselbränsle och
smörjoljeprodukter, till företag och privatpersoner.

Tredje kvartalet - Q3
• I september meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Daniel Arenholm som chef för
kommunikation och IR. Arenholm har arbetat i ledande befattningar i 15 år och har framförallt
erfarenhet från utvecklings- och tillväxtbolag. Arenholm har erfarenhet av noterade bolag och blir del
av ledningsgruppen.
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Fjärde kvartalet - Q4
• I oktober meddelade Colabitoil Sweden AB att Bolaget erhållit besked om godkännande för notering på
AktieTorget.
•

I november meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Ulf Fredrixon som CFO. Fredrixon har arbetat i
ledande befattningar i noterade bolag och har framförallt erfarenhet från finansbranschen i bolag som
Carnegie och Erik Penser Bank. Fredrixon blir del av ledningsgruppen.

•

I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med Avantherm AB om att överta
Avantherm AB:s befintliga kunder. Affären motsvarar en årsomsättning på 35 MSEK. Kundstocken gör
att Colabitoil fortsatt expanderar geografiskt i området från Stockholm till Skåne.

•

I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med Yilport Gävle gällande leverans av
HVO100. Yilport Gävles konsumtion, baserat på historik, beräknas motsvara en omsättning om
10 MSEK på årsbasis.

•

I november avslutades Colabitoils nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen uppgick till
19,8 MSEK. Intresset för aktien var stort. Teckningsgraden uppgick till 135, inklusive
teckningsåtaganden om 9,1 MSEK.

•

I december utfördes en extern värdering på beståndet av tankanläggningar. Värderigen uppgick till ett
värde av 28,9 MSEK, i jämförelse med bokfört värde 9,3 MSEK.

•

Den 12 december noterades Colabitoils aktier på AktieTorget.

•

I slutet av december förstärkte Colabitoil sitt team för forskning och utveckling genom rekrytering av
Shiromini Gamage. Gamage kommer att arbeta med anpassning av biobaserade produkter i processen
för framställan av biodrivmedel, detta som en del av industridoktorandprogrammet som Shiromini
Gamage genomför under sin anställning på Colabitoil. Shiromini Gamage har en Masterexamen i
miljökemi från Umeå Universitet.

•

I december, i samband med bokslutet för 2017 upprättades en ny förvärvsanalys avseende förvärvet av
Hällberg & Son AB. Som grund för förvärvsanalysen låg en extern värdering av tankanläggningar som
utfördes i december 2017. Resultatet av analysen medförde att tidigare redovisad Goodwill om
6,1 MSEK nu redovisas som negativ Goodwill om 3,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

I januari 2018 meddelade Colabitoil att Bolaget genomför organisatoriska förändringar genom att
samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt
dotterbolag. Som helägda dotterbolag till Colabitoil Sweden AB kommer Colabitoil Produktion AB att
bedriva produktion av förnyelsebara drivmedel och Colabitoil Tankanläggningar AB bedriva drift och
underhåll av tankanläggningar. Den organisatoriska förändringen trädde i kraft vid årsskiftet.

•

I januari tecknar Colabitoil Fastigheter AB avtal med nya hyresgäster som ger en vakansgrad på 1,5
procent av 33 300 kvadratmeter vid fullt utnyttjande av optioner och som medför årliga intäkter på
7,8 MSEK.
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OM COLABITOIL
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget och grundades 2013 med målet att bygga en
produktionsanläggning i Norrsundet för framställan av framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet,
Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget kunder 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.
Colabitoil har för avsikt att leda etableringen av HVO och andra förnybara drivmedel på den svenska
marknaden, med målsättningen att ersätta fossila produkter och därmed uppnå positiva klimateffekter.
Colabitoils fokuserar i dagsläget på att etablera Bolagets varumärke ytterligare och att ta marknadsandelar
på den snabbt växande marknaden.
Colabitoil har idag 35 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 bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring
råvaror, drivmedel och produktionsmetoder i sin pilotanläggning i Norrsundet.
Som uppstickare i oljebranschen skiljer vi oss genom att erbjuda förnybara drivmedel och innovativa
lösningar på en traditionell marknad. Vi tar ansvar för miljön, människan och ekonomin. Vi vågar utmana
marknaden med förnybara produkter. Vi skapar innovativa lösningar för ökad tillgänglighet av förnyelsebara
produkter med kund i fokus. Vi är stolta över våra produkter, leveranser och vårt företag. Vi är Colabitoil!

Om HVO100 - Förnybar Diesel

HVO (hydrerad vegetabilisk olja), även kallad andra generationens biodiesel är förnybar diesel gjord på avfall
och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92 procent och bränsleförbrukningen med
upp till fem procent jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. HVO har samma kemiska
egenskaper som fossil diesel och fungerar i dieselfordon utan modifieringar. HVO100 är namnet på ren HVO
som inte spätts ut med råoljediesel. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det
dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO är det tredje största drivmedlet på
marknaden, näst efter bensin och diesel.
HVO100 kan ge mellan två och fem procents lägre bränsleförbrukning och betydligt bättre kallstarter, vilket
innebär en bättre totalekonomi för åkerier eller andra storförbrukare. Att HVO dessutom går att använda
utan att modifieringar behöver göras i motorerna, samt att den går att blanda med vanlig fossil diesel
medför snabb driftsättning och inga omställningskostnader.

Forskning och utveckling

Colabitoil bedriver forskning och utveckling inom ramen för förnybara drivmedel. Tillsammans med
Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall pågår projekt under namnet GrönaPro. Piloten
testanläggningen som nu är uppförd är första steg mot produktionsanläggningen. Produktionsanläggningen
uppförande är samtidigt förutsättning för att kunna bedriva forskning och utveckling i pilotanläggningen.

Produktion

Som en del att infria målet om en storskalig produktionsanläggning byggdes först en testbädd. Med positiva
resultat initierades hösten 2015 byggnationen av en pilotanläggning. Anläggningen kommer att stå färdig
2018 med en kapacitet på 1,5 miljoner liter på årsbasis. Pilotanläggningens främsta syfte är fortsatt forskning
och utveckling samt i första hand produktion av drivmedel för eget bruk och till liten del möta efterfrågan
från Colabitoils prioriterade kunder.
Produktionsanläggningen i sin helhet har ett bokfört värde om 50 miljoner kronor. I december 2017 flyttades
tillgångarna avseende produktionsanläggningen till ett nytt dotterbolag, Colabitoil Produktion AB som ett
led i att fortsatt fokusera på egen produktion i en storskalig anläggning. Värdet av produktionsanläggningen
är beroende av att bolaget erhåller finansiering i sitt fortsatta arbete mot målet att bygga en fullskalig
produktionsanläggning.
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Strategi och Vision

Bolagets nuvarande strategi innebär att distribuera HVO från andra tillverkare samt bygga
distributionslösningar i samarbete med andra aktörer. Denna strategi gör det möjligt att snabbt ta en stark
position på marknaden, för att senare finansiera och bygga upp en egen storskalig produktion. Bolaget har
även för avsikt att expandera genom strategiska förvärv. Colabitoil fokuserar på en snabbt växande marknad
med särskild inriktning på Sverige. Bolaget har framöver för avsikt att komplettera utbudet med
egentillverkad HVO. Det långsiktiga målet är att starta storskalig egen produktion som helt ska kunna
tillgodose kundernas behov. Bolaget har idag en fastställd plan att nå målet för uppförandet av en
produktionsanläggning. Politiska viljan inkl. styrmedel för att satsa på biodrivmedel är tvetydig men ändå
förstålig, reduktionsplikt är ett beslut som kommer att utvecklas i samma takt som marknaden. Målet är den
samma, men vägen mot målet stämmer inte alltid med politiken.
Politiken måste ha en större fingertoppskänsla och inte springa efter tjänstemännens uppfattningar om hur,
var allt skall vara för målen blir ogörliga till sist. Om man ser tillbaka lite i tid så ser man flera exempel på
dåliga beslut som Etanol/bensin blandningen, det blev aldrig lyckat, dessutom grödeframställd produkt, nu
kommer beslutet om att förbjuda grödeframställda drivmedel.
Colabitoil ser ändå att det inom ramen för de beslut som nu kommit om reduktionsplikt ändå finns en
tydlighet vart politiken kommer att för väg under de närmaste 10-15 åren.

Affärsidé

Colabitoil ska bidra till ett fossilfritt samhälle genom att producera och tillhandahålla fossilfria drivmedel
och andra hållbara produkter i drivmedelssektorn. Med fokus på miljönytta, kundnytta och affärsnytta ska
Bolaget leda utvecklingen för ett fossilfritt samhälle.

Målsättningar i närtid
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta produktion av en ny eldningsolja i mindre skala.
Etablera ytterligare 10 nya tankstationer under 2018.
Bygga ut distributionsnätet för ökad leverans till befintliga kunder i enlighet med tecknade avtal.
Att etablera Bolagets varumärke ytterligare.
Ha fortsatt god tillströmning av nya kunder såväl företag som privata.
Utvärdera produktion i pilotanläggning.
Färdigställa miljöansökan för stor produktionsanläggning.
Påbörja design av stor produktionsanläggning.

Affärsmodell

Colabitoil har sedan i 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, för att skapa en ökad kundtillströmning och ett gott kundsamarbete. Colabitoil
levererar HVO till bland annat bussbolag och åkerier samt distribuerar HVO till kundernas tankanläggningar
genom partners och 8 egna tankekipage. Colabitoil har dessutom 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 stadig volymökning
genom tillströmning av nya kunder, samt utökade leveransomfattningar av befintliga avtal i takt med att
distributionskapacitet och antal tankanläggningar utökas. Vi driver försäljning mot kunder med egna
anläggningar (bulkkunder), mot företagskunder (kortkunder) och konsumenter.
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FINANSIELLA MÅL
Colabitoils finansiella målsättning är att fortsätta växa med en stark och kontinuerlig tillväxt. En expansion
av verksamheten, som möjliggjordes av nyemissionen i december 2017 samt det positiva resultat, och
positiva kassaflöde som verksamheten förväntas leverera under 2018, medför att Colabitoil kan leverera en
utökad och efterfrågad mängd HVO till Bolagets befintliga kunder. Nedan presenteras Bolagets finansiella
målsättningar de kommande två åren, baserat på tillfört kapital, utbyggnad av distributionsnätet och
bedömd tillgång till HVO.
•

Målsättning för 2018
Målsättningen är att uppnå en omsättning om cirka 550 MSEK, med ett resultat före skatt om cirka
20 MSEK

•

Målsättning för 2019
Målsättningen är att uppnå en omsättning om cirka 750 MSEK, med ett resultat före skatt om cirka
45 MSEK.

Utfall av finansiella mål
Colabitoil hade två finansiella mål mätt i monetära termer för 2017 vilka sattes i samband med upprättande
av memorandum 2017 inför notering på AktieTorget.
•

Nettoomsättning om 280 - 320 MSEK.
Utfall 311 MSEK

•

Resultat före skatt - 2 MSEK.
Utfall -1 MSEK

MARKNADEN OCH TILLVÄXT
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. Användningen av fossila bränslen utgör i dagsläget drygt 30
procent av Sveriges totala energianvändning. För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling finns
behov av att minska denna siffra markant. Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och krav på
förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag som går.
HVO står för den största ökningen av drivmedel, och mer än fördubblades jämfört med samma period förra
året. Ren HVO (HVO100) är det drivmedel som växer mest och mer än fördubblades första halvåret 2017, i
jämförelse med helåret 2016 (statistik från SCB som sammanställts av Svebio). I september 2017
presenterades dessutom en rapport från Energimyndigheten som visade att HVO är det tredje största
drivmedlet i Sverige, näst efter diesel och bensin. Regeringen har som målsättning att Sverige ska vara fossilt
bränsleoberoende år 2030. Därför lanserade regeringen hösten 2015 initiativet ”Fossilfritt Sverige” inför
klimatmötet COP21 i Paris. Initiativet bidrar till att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet
”Begränsad klimatpåverkan”. Därav lyfter kommuner och regioner vikten av 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 träder i
kraft 1 juli 2018 främjar biodrivmedel med låga utsläpp av växthusgaser. Det beslutade målet om 70 procents
minskning av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom luftfart, till 2030 innebär en fortsatt
ökad efterfrågan på HVO.
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Efterfrågan på förnybara drivmedel är stor från offentliga förvaltningar, logistik- och transportföretag samt
från övriga företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. 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 66 procent av bussarna i den upphandlade
kollektivtrafiken använder förnyelsebara drivmedel.

Dieselmarknaden 2017

Marknaden och efterfrågan för förnybar diesel HVO växte kraftigt även under 2017. Försäljningen av HVO
uppgick till 1 441 800 m3, en ökning med 235 400 m3 eller 20 procent jämfört med 2016. Det är ren HVO,
HVO100 som ökar i konsumtion med cirka 302 300 m3, medan låginblandad HVO (drop-in) minskar svagt
med 66 900 m3. Även försäljningen av antalet fordon med dieselmotor fortsätter att öka konsekvent (enligt
statistik från SCB som behandlats av Svebio).
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Colabitoil på marknaden 2017

Colabitoils tillväxt under 2017 är större än tillväxten av fossilfria drivmedel totalt sett. Colabitoil har
under 2017 ställt om en merpart av tankanläggningarna från fossil diesel till HVO som driver våra affärer i
tankanläggningarna. Colabitoil har i sin affärsstrategi att kunna erbjuda logistiklösningar längs
kundernas rutter med fossilfritt drivmedel. Vårt fokus ligger på att öka tankningar i våra stationer från
dagens 1 000 kbm/mån till 3 000 kbm/mån under 2018. Målet är att vi skall omsätta volymen i våra
tankanläggningar på veckobas.

Marknadstillväxt förnybar diesel HVO

HÅLLBARHET
För Colabitoil innebär hållbart företagande att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbart samhälle, vi bryr oss om hela kedjan. Det som driver oss är tanken på vad vi lämnar efter oss till
kommande generationer genom våra förnybara drivmedel och en hållbar ekonomiska tillväxt. Grönt på alla
sätt. Det är därför vi alltid säger att vi har miljön i tankarna, såväl klimat, hälsa, arbetsmiljö och gröna siffror.

Miljön i tankarna

Med miljö menar vi både klimat och hälsa. Nyttan av begränsad påverkan på klimatet är i första hand nytta
för naturen. Och nyttan för hälsa är i första hand människans hälsa. Vi vet att förändringar i klimat och hälsa
påverkar förutsättning för liv och vår påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt.
Konkret betyder det att nytta för hälsa och klimat uppstår när företag och privatpersoner i första hand kan
minska sin användning av energi. Minskad energiåtgång och minskade utsläpp är dessutom bra för
kostnadssidan, det vill säga ekonomisk hållbarhet. Allt fler kunder och konsumenter väljer det alternativ som
har minst miljöpåverkan. Det ger tillfredsställelse för medarbetare och intressenter att veta att man tar
ansvar för miljön. Vår egen resursanvändning är av stor vikt, genom att våra resor och transporter sker med
förnybara drivmedel minskar vi företags och privatpersoners utsläpp vilket ger minskad påverkan på vår
miljö och därmed alla som lever i den. Vi blir alla friskare.
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Grön tillväxt

För oss handlar ekonomisk hållbarhet om ekonomisk tillväxt. Vårt engagemang i samhället har som mål
att skapa goda relationer och få med fler på resan mot en hållbar miljöpåverkan. Dessa relationer är även
ett fundament för vår hållbara ekonomiska tillväxt. Genom att ha gott anseende på våra olika orter ökar
det lokala engagemanget, underlättar anskaffning av kunder samt förbättrar relationerna med kommuner
och organisationer. Genom att ha en öppen dialog med våra intressenter skapar vi förtroende för företaget.
Transparens skapar förtroende. Öppenhet visar att man inte har något att dölja för anställda, kunder
och omvärlden.
Ett ökat ekonomiskt kapital ska ske på minsta möjliga bekostnad av andra tillgångar i form av tex.
naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och
underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och
återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. Med andra ord måste vi
hushålla med ändliga resurser i dag så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Vi ska
leva på avkastningen av jordens tillgångar – inte förbruka dem.

Arbetsmiljön i tankarna

Ett gott ledarskap är avgörande för en bra arbetsmiljö och ger en grund för att vara en attraktiv arbetsgivare.
En hållbar arbetsmiljö gör det lättare att rekrytera, motivera och behålla personal. Kunnig och motiverad
personal såväl som strategier för kompetensförsörjning har även en avgörande betydelse för företagets
hållbara ekonomi och lönsamhet.
Vi satsar på arbetsmiljön och god hälsa bland medarbetarna. Arbetsklimat är lika viktigt för oss som HVO är
för klimatet. För oss som arbetsgivare är det viktigt att satsa på trivsel, anställda som trivs är lojala och gör
ett bra jobb. De stannar kvar och blir goda ambassadörer och produktiviteten ökar. Genom mångfald tas alla
anställdas kompetens och goda egenskaper tillvara. Blandade grupper visar sig också vara mer kreativa än
vad homogena grupper är.

Hållbarhet skapar tillväxt

Vi är fast beslutna om att gedigen hållbarhet skapar tillväxt. Nya krav från marknaden gör att vi som
leverantör och arbetsgivare hela tiden strävar efter att göra gott. Omvärlden, kunder och anställda kommer
successivt ställa högre krav på hållbarhet. Därför är vi i alla avseenden måna om varumärket Colabitoil och
vårat anseende.

Fokusområden - förenar nyttan för miljö, kund och ägare

Värderingar - vi tänker och agerar marknadsledande
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN
Koncernen

Omsättning
Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 311 (68) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 357 procent.
Del av omsättningsökningen är hänförlig till förvärvet av dotterbolaget Hällberg & Son Åkeri AB som är
medtaget i koncernen från den 1 juli 2017. Omsättningen är främst hänförlig till försäljning av HVO.
Finansiell utveckling
Rörelseresultatet, EBIT, för 2017 uppgick till 3,7 (-4,0) MSEK.
Likviditet
Koncernens likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 4,5 (0) MSEK, exklusive ej utnyttjade
checkräkningskrediter. Årets kassaflöde uppgick till 4,4 (-1,1) MSEK.

Moderbolaget

Omsättning
Nettoomsättningen för helåret 2017 uppgick till 229 (68) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 236 procent.
Omsättningen är främst hänförlig till försäljning av HVO.
Finansiell utveckling
Rörelseresultatet, EBIT, för helåret 2017 uppgick till 0,0 (-4,0) MSEK.
Likviditet
Bolagets likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 4,4 (0) MSEK exklusive ej utnyttjade
checkräkningskrediter. Kassaflödet uppgick till 4,4 (-1,2) MSEK.

Nyckeltal koncernen (tkr)

* I tabellen ovan har enbart medtagits de två senaste åren och där koncernförhållande funnits
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Flerårsjämförelse moderbolaget (tkr)
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014

2013

228 961
-3 021
125 835
71,9

68 242
-4 611
65 421
48,1

759
-5 356
43 557
68,4

210
-2 047
20 494
84,0

0
-32
736
45,0

Tillväxt 2016-2017
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Nettoomsättning och Rörelsemarginal

Resultatdisposition
Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Överkursfond

62 711

Balanserat resultat

21 271

Årets förlust

-3 136

Styrelsen föreslår att
Överkursfond
i ny räkning överföres

80 846
62 711
18 135
80 846

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING
Styrelsen har under året haft 17 protokollförda styrelsemöten. De ärenden som huvudsakligen behandlats
och varit föremål för beslut avser bolagets utveckling, tillväxtstrategi, budget, förvärv och notering på
AktieTorget.

Styrelsen
Björn Norrbom - styrelseordförande (1945)
Björn Norrbom har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort
kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter
omfattar ledande befattningar inom IBM, Cap Gemini, Qtel samt VD
för Telia MegaCom och Telia Light och ordförande i Telia Danmark,
Finland och Norge. Norrbom har ett antal styrelseuppdrag inom såväl
svenska som utländska bolag.

Invald
2014
Utbildning
Bachelor of Business Administration (BBA), business IT, Stockholms Universitet
Övriga uppdrag
Styrelseordförande i OpenRatio Holding AB, OpenRatio Solutions AB, Trebax AB
Styrelseledamot i Sivers IMA Holding AB Aktiebolag, Profit Software OY, Profit Software AB
Styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB, Grizzly Konsult AB
Aktieinnehav
1 060 000 samt 72 301 via delägt bolag.

Jan Nordlöf – styrelseledamot och VD (1955)
Jan Nordlöf har lång och omfattande erfarenhet av att driva och
bygga verksamheter. Nordlöf har varit verksam inom
energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar
inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre
bolag. Innan Colabitoil arbetade Nordlöf som försäljningschef på
Aeroform Fuel Cell AB.
Invald
2013
Utbildning
Maskintekniker Polhemsskolan, Gävle
Övriga uppdrag
Styrelseledamot Gävle Vatten AB
Styrelsesuppleant Gästrike Vatten AB
Aktieinnehav
1 132 301
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Christer Sundin – styrelseledamot (1949)
Christer Sundin besitter omfattande kompetens inom
bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det
börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Härutöver har Sundin
haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och
finansinstitut. Sundin har ett stort kontaktnät inom
fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal
styrelseuppdrag inom bolag i Sverige.
Invald
2014
Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet
Övriga uppdrag
Styrelseordförande och VD SUBO Konsult AB, Styrelseordförande i Ljusbo Green Home AB, MaxFast
Properties AB, Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, CLS Invest AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Ljusbo
Hyreshus AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift
AB, Östersundshem AB
Aktieinnehav
1 083 992 samt 48 309 via delägt bolag.

Lennart Sjögren - styrelseledamot (1954)

Invald
2014

Lennart Sjögren är civilingenjör, driver eget konsultbolag inom
affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad och
har genom tidigare politiska uppdrag och chefsuppdrag ett
mycket stort kontaktnät nationellt, regionalt och lokalt.
Sjögren är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat
och även vice ordförande i föreningen BiodrivMitt. Härutöver
har Sjögren varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått
i styrelserna för bland annat Gävle Stadshus AB,
Gavlefastigheter AB och Gavlegårdarna AB.

Utbildning
Civilingenjör, KTH, Sektionen för lantmäteri, examen 1977
Övriga uppdrag
Vice ordförande Geoforum Sverige, Styrelseordförande ULI Service AB, Styrelseledamot Hedvigslund Event
AB, Hästen kooperativ hyresgästförening, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, Älvdala byggemenskap
kooperativ hyresrättsförening
Aktieinnehav
35 500
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Per-Erik Holmgren – styrelseledamot (1938)
Per-Erik Holmgren besitter lång erfarenhet från fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Holmgren har en lång och
framgångsrik historik som egenverksam entreprenör inom
fastighets- och byggbranschen. Härutöver har Holmgren ett
stort kontaktnät inom tillverkningsindustrin.

Invald
2015
Utbildning
Handelsgymnasium, Diplomerad skattekonsult
Övriga uppdrag
Styrelseordförande Hammersta Fastigheter AB
Styrelseledamot BJM Fastigheter AB, Per-Erik Holmgren Fastighetskonsult AB
Styrelsesuppleant BRF Jupiter Gallionsbilden 1
Aktieinnehav
1 424 354

Niclas Lundqvist - styrelseledamot (1965)

Invald
2017

Niclas Lundqvist är jur.kand. och har tidigare varit verksam
bland annat vid Sedermera Fondkommission och vid
Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Sedan 1996 har Lundqvist
bedrivit legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och
värdepappersrätt. Lundqvist har erfarenhet från operativt
styrelsearbete som styrelseledamot i bolag noterade på
svensk börs och värdepappersbolag som står under tillsyn av
Finansinspektionen. Tidigare erfarenheter innefattar bland
annat arbete som jurist, projektledare och affärsutvecklare på
Sedermera Fo ndkommission. Lundqvist är även en av
grundarna till riskkapitalfonden Swedish Growth Fund.

Utbildning
Jur.kand, Lunds universitet
Övriga uppdrag
Styrelseordförande Swedish Growth Fund Holding AB, Sjöfn AB, styrelseledamot RhoVac AB, Cantargia AB,
Bonsig AB, AB Glumslövs Tegelbruk
Aktieinnehav
0
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Antonio Martinezstyrelseledamot (1960)
Antonio Martinez har lång erfarenhet från bygg- och
fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Martinez är
idag verksam på Hammersta Fastigheter AB. Hammersta
Fastigheter AB bygger för egen förvaltning kontor, industri
och bostäder.

Invald
2016
Utbildning
El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska
Institut
Övriga uppdrag
Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg
AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB
Aktieinnehav
11 000

Koncernledning
Jan Nordlöf – VD

Se beskrivning under ”Styrelse”.

Ulf Fredrixon – CFO
Ulf Fredrixon har arbetat i ledande befattningar i 25 år,
framförallt med erfarenhet från finansbranschen i bolag
som Carnegie och Erik Penser Bank men även erfarenhet
från egen konsultverksamhet inriktad mot organisationsstyrning och affärsutveckling. Fredrixons erfarenhet
inkluderar ledande befattning i börsnoterat bolag.

Anställd sedan:
Oktober 2017
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan Umeå
Aktieinnehav
2 500
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Daniel Arenholm - Head of Communications & IR
Daniel Arenholm har erfarenhet av bolagsstyrning med ett
stort kontaktnät. Tidigare erfarenheter omfattar nationella
och internationell ledande befattningar inom Swedbank,
RWW Inc., Nodensa AB och Publicis SA. Arenholm har ett antal
styrelseuppdrag samt har tidigare startat, drivit och avyttrat
företag på en global marknad. Arenholm har varit engagerad
ideellt som strategisk rådgivare för tillväxtbolag inom bland
annat Connect och Venture Cup, samt drivit egen
konsultverksamhet
inom
kommunikation,
branding,
marknadsföring och tillväxt.

Anställd sedan:
September 2017
Utbildning:
BA, Marketing and Communications, Lubin School of Business, Pace University, NY, USA
Aktieinnehav
0

Hannah Börefelt - HR
Med utbildning och erfarenhet inom både HR och som Socionom har
Börefelt erfarenhet och kompetens inom ledarskap, organisation och
medarbetare. Börefelt har bland annat erfarenhet som egen
verksamhet inom chefsstöd och organisation samt som HR-strateg
från Astar AB, Rekryteringskonsult på JB Kompetens AB,
Omställningskonsult på Compleo AB. Börefelt är utbildad inom HR
och arbetsmarknad, personaladministration och arbetsmarknad på
Stockholms Universitet.
Börefelt är extern konsult.

Utbildning:
HR och Personaladministration, Stockholms Universitet.
Aktieinnehav
0
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktien

Bolagets aktie är noterad på AktieTorget 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
2017 uppgick antalet aktier till 8 775 120 och 79 258 aktier är under registrering.

Insynspersoners innehav (per 31 december 2017)
Styrelse
Per-Erik Holmgren
Christer Sundin
därutöver ägs aktier via delägt bolag Subo Konsult AB
Björn Norrbom
därutöver ägs aktier via delägt bolag Grizzly Konsult AB
Jan Nordlöf
Lennart Sjögren
Antonio Martinez

Aktier
1 424 358
1 083 992
48 309
1 060 000
72 301
1 132 301
35 500
11 000

Ledande befattningshavare
Daniel Arenholm
Hannah Börefelt
Ulf Fredrixon
Jan Nordlöf

Aktier
0
0
2 500
(se styrelse ovan)

Ägare med innehav överstigande 10 procent i bolaget
Antal aktier

Andel %

Per-Erik Holmgren

1 424 358

16,1%

Christer Sundin, inkl bolag

1 132 301

12,8%

Björn Norrbom, inkl bolag

1 132 301

12,8%

Jan Nordlöf

1 132 301

12,8%

Daniel Trabold

1 040 644

11,8%

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Dec 1993
Okt 1997
Jan 2014
Apr 2014
2014
Okt 2015

Nybildning
Fondemission
Nyemission
Kvittningsemission
Aktieuppdelning 1:600
Apport-,
kvittningsemission
Nyemission
Nyemission
Riktad nyemission
Nyemission
Kvittningsemission
Apportemission
(förvärv)
Nyemission *)

Jul 2016
Dec 2016
Mar 2017
Maj 2017
Maj 2017
2017
Nov 2017

Pris per
aktie (SEK)

Kvotvärde

Ökning av
aktiekapital

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

100
100
100
100
0,166667
0,166667

Ökning av
antalet
aktier
500
500
5 000
2 000
4 792 000
1 097 115

100
100
10,42
10,42
10,42

50 000,00
50 000,00
500 000,00
200 000,00
182 852,50

500
1 000
6 000
8 000
4 800 000
5 897 115

50 000,00
100 000,00
600 000,00
800 000,00
800 000,00
982 852,50

20,70
20,70
20.70
20,70
20,70
24,50

0,166667
0,166667
0,166667
0,166667
0,166667
0,166667

136 300
21 500
1 323 080
243 293
483 090
150 000

22 721,21
3 583,35
220 513,77
40 549,63
80 515,363780
25 000,112955

6 033 415
6 054 915
7 377 995
7 621 288
8 104 378
8 254 378

1 005 573,71
1 009 157,059523
1 229 671,389173
1 270 220,405713
1 350 735,769494
1 375 735,882449

33,00

0,166667

600 000

100 000,451817

8 854 378

1 475 736,334265

*) varav 79 258 aktier registrerade i mars 2018.

24

Bolagsstruktur

Koncernen består av moderbolaget Colabitoil Sweden AB (556478-4485) samt de helägda dotterföretagen
Colabitoil Fastigheter AB med organisationsnummer 559075-2043 (bildat 2016-09-06), Hällgren & Son Åkeri
AB med organisationsnummer 556260-0196 (under namnändring till Colabitoil Tankanläggningar AB)
förvärvat den 2017-07-01 samt Colabitoil Produktion AB med organisationsnummer 559140-1830 (bildat
2017-12-18).

Utdelning och årsstämma

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) är planerad att hållas i Norrsundet den 17 maj 2018.

RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
Bolagsspecifika risker
Kunder
Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det
finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt påverkar Bolagets omsättning negativt.
Leverantörer/tillverkare
Colabitoil har i dagsläget ett distributionsavtal med en (1) leverantör av HVO, Neste AB (”Neste Oil”), inom
vilket Colabitoil distribuerar HVO genom inköp från Neste Oil. Det finns risk att detta avtal ensidigt upphävs,
vilket skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, bland annat avseende svårigheter att finna
annan leverantör av HVO. Colabitoil har härutöver även för avsikt att ingå ytterligare samarbeten med
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leverantörer och tillverkare. Det finns risk att en eller flera av dessa parter väljer att avbryta samarbetet,
vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det finns även risk för att Colabitoils
leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en
etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Colabitoil
beräknar, vilket i förlängningen kan komma att leda till exempelvis fördröjda eller uteblivna intäkter.
Nyckelpersoner och medarbetare
Colabitoil är ett relativt litet företag och nyckelpersonerna har omfattande kompetens och lång erfarenhet
inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att en förlust av en eller flera nyckelpersoner kan komma
att medföra negativa konsekvenser för verksamheten och intäktsmöjligheterna.
Teknisk risk
Det finns tekniska risker knutna till kemiska processer och produktion av drivmedel. Det finns risk att en eller
flera av de tekniska riskerna förverkligas i oförutsedd omfattning, vilket kan påverka Colabitoils ställning
negativt.
Kommersiell risk
Det finns risk att marknadens bedömning inte överensstämmer med Bolagets bedömning av faktorer såsom
priser, kvalitet eller tillgänglighet, vilket kan leda till att Colabitoils produkter kan komma att säljas till priser
som understiger den av Bolaget förväntade prisnivån. Det finns risk att detta har en negativ inverkan på
Bolagets utveckling och lönsamhet.
Målsättningar
Det finns risk att Colabitoils målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och att
det tar längre tid än planerat att nå de milstolpar styrelsen i Bolaget fastställt, vilket medför risk att
Colabitoils verksamhet påverkas negativt.
Konkurrenter
Inom drivmedelsbranschen råder omfattande konkurrens och på marknaden finns multinationella företag
med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och utveckling från en konkurrent kan medföra
risker i form av begränsade eller uteblivna intäkter för Colabitoil. Vidare kan företag som i dagsläget arbetar
med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Colabitoils nisch. Det finns risk att ökad
konkurrens kan komma att hämma Colabitoils intäktsmöjligheter.
Priser
Merparten av marknadens drivmedelshandel baseras på veckopriser, med oljeindex (Platts) och valutakurs
(USD/SEK) som variabler. All handel med drivmedel sker normalt under samma prisvecka, med fasta
marginaler. Detta medför att prisrisken är låg för Colabitoil.
Finansieringsbehov och kapital
Colabitoils expansion medför ökade kostnader och investeringar. Det finns risk att en försening av ytterligare
etableringar innebär resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att Colabitoil i framtiden kan behöva
anskaffa ytterligare kapital och det föreligger även risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas,
genom vilket det finns risk för att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva
verksamheten i lägre takt än önskat. Detta kan leda till försenade eller uteblivna intäkter.
Konjunkturutveckling och valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Det finns risk
att Colabitoils framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.
Politisk risk
Colabitoil bedriver verksamhet på en global marknad och har samarbetspartners, leverantörer och kunder
både i Sverige och utomlands. Risker kan uppstå till följd av skillnader i rättssystem och förändringar i
lagstiftning, andra relevanta förordningar relaterade till beskattning, tullar och avgifter samt andra villkor
som gäller för Bolagets verksamhet på den internationella marknaden. Regler, förordningar och
rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning.
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Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan
skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande
och utgången kan vara oviss. Colabitoil är dessutom verksamt i drivmedelsbranschen som präglas av en hög
grad av politisk styrning och/eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Politiska beslut, förändringar i
gällande lagstiftning och andra liknande förändringar kan ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att
bedriva sin verksamhet, vilket kan leda till försenade och/eller uteblivna intäkter. Härutöver pågår för
närvarande en politisk debatt, både i Sverige och utomlands, gällande diesel som drivmedel. Det finns risk
att denna debatt negativt kan påverka den allmänna opinionen om diesel som ett fördelaktigt drivmedel
vilket också skulle kunna påverka den allmänna opinionen om fossilfria ersättningar till diesel negativt. Det
finns risk att detta får en negativ inverkan på Colabitoils omsättning. Ovan nämnda faktorer kan komma att
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.
Skatter och avgifter
Ändrad lagstiftning avseende skatter (framförallt drivmedelsskatter) och ändrade avgifter kan göra att
Bolagets kostnader ökar. Det finns mindre risk att sådana förändringar påverkar Colabitoils resultat.
Marknadstillväxt
Colabitoil planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna
i de regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya regioner. En etablering i
regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och
därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra
företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets
verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det
organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter
avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket medför risk att Bolagets resultat
och finansiella ställning påverkas negativt.
Utvecklingskostnader
Colabitoil kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand
fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer
kostnadskrävande än planerat.
Tillstånd för verksamheten
Colabitoil har erforderliga tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Det finns risk att tillstånd dras in eller
ändras och en förändring av tillstånd skulle försvåra för Bolaget att bedriva sin verksamhet. En sådan
förändring påverkar Colabitoils resultat och ställning negativt. Härutöver ansöker Bolaget löpande om
miljötillstånd och bygglov för etableringen av nya tankanläggningar. Det finns risk att dessa ansökningar
avslås. Ett avslag av en sådan ansökan försvårar för Bolaget att etablera nya tankanläggningar vilket kan
medföra en negativ inverkan på Bolagets utveckling.

Aktierelaterade risker
Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare
Bolagets styrelseordförande Björn Norrbom, styrelseledamöterna Christer Sundin, Lennart Sjögren, Per-Erik
Holmgren, VD Jan Nordlöf samt Grizzly Konsult AB (styrelseordförande Björn Norrbom), SUBO Konsult AB
(styrelseledamot Christer Sundin) och Daniel Trabold (anställd i Bolaget) har via utfästelse om lock up
förbundit sig att inte avyttra mer än högst 10 procent av sitt ägande inom ett år från och med den dag när
Bolagets aktier noterades på AktieTorget den 12 december 2017. På längre sikt finns dock risk för att
styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och/eller nuvarande större aktieägare avyttrar delar eller
hela sina innehav i Bolaget.
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RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Moderbolag

Koncern

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Kundavtal
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska installationer
Inventarier, verktyg och installationer
Fordon
Förskott avs materiella anläggningstillgångar
Summa mmateriella anläggninggstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Förskott från leverantörer
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretg
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbet kostnader och uppl intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

7

121
121

0
0

121
121

0
0

8
9
10
11

81 346
10 495
2 256
3 000
97 097

41 900
10 587
1 260
0
53 747

0
10 495
1 466
0
11 961

41 900
10 587
1 260
0
53 747

12

97 218

53 748

60 300
60 300
72 382

50
50
53 798

10 368
10 368

424
424

4 389
4 389

424
424

0
41 176
299
4 193
4 287
49 955
4 488
64 811

966
8 021
0
1 549
663
11 199
50
11 673

0
17 540
26 096
0
505
535
44 676
4 388
53 453

966
8 021
0
0
1 549
663
11 199
0
11 623

162 029

65 421

125 835

65 421

13
14
5
15
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2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Koncern
Moderbolag

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital

1 459
1 459

1 009
1 009

1 459
20
8 100
9 579

1 009
20
27 858
28 887

Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond
Balanserat resultat inkl annat eget kapital
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

62 711
29 391
-786
91 316

3 366
31 703
-4 611
30 458

62 711
21 271
-3 136
80 846

3 366
3 825
-4 611
2 580

Summa eget kapital

92 776

31 467

90 426

31 467

3 669

0

0

0

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

6

Långfristiga skulder
Lån kreditinstitut

16

721

550

330

550

17

372
0
7 988
16 174
0
0
33 084
7 245
64 863

220
527
3 539
6 524
0
18
20 939
1 638
33 404

220
0
0
11 756
499
0
17 425
5 180
35 080

220
527
3 539
6 524
0
18
20 939
1 638
33 404

162 029

65 421

125 835

65 421

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Checkräkningskredit
Leverantörskulder
Skuld koncernbolag
Skatteskulder
Övriga skulder
Uppl kostn/förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

19

30

Koncernens rapport över förändring eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets uppskrivning
Skatteeffekt på uppskrivning
Nyemission
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Årets resultat

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

1 009

3 366

450

62 052
-3 469
763

1 459

62 712

Uppskriv- Annat eget
ningsfond
kapital
inkl årets
resultat
27 858
-766
2 948
-649

-786
-1 552

30 157

Summa
eget kap

31 467
2 948
-649
62 502
-3 469
763
-786
92 776

Moderbolagets rapport över förändring eget kapital

Belopp vid årets ingång
Uppskrivning under året
Skatteeffekt på uppskrivning
Minskning uppskrivningsfond avyttring
Nyemission
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Årets resultat

Aktiekapital

Reservfond

Uppskrivningsfond

Överkursfond

1 009

20

27 858
2 948
-649
-22 057

3 366

450

1 459

62 052
-3 469
763
20

8 100

62 711

Balanserat Summa
resultat eget kap
inkl årets
resultat
-786
31 467
2 948
-649
22 057
0
62 502
-3 469
763
-3 136
-3 136
18 135
90 426
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncern
2017
2016
Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar
Avskrivningar
Aktiverad kostnad för egen räkning
Ränteintäkter
Räntekostnader
Skatt

Moderbolag
2017
2016

3 743
863
-4 254
71
-4 635
36

-3 989
408
-3 349
1
-624
0

-15
702
-4 254
125
-3 132
-115

-3 989
408
-3 349
1
-624
0

Förändring rörelsekapital
Förändring lager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

-9 944
-38 756
18 521

-481
-941
11 487

-3 965
-33 477
11 880

-481
-941
11 487

Kassaflöde löpande verksamhet

-34 356

2 512

-32 250

2 512

Investeringsverksamhet
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Förvärv immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i dotterbolag

-25 691
-125
-

-11 122
0
-

-9 168
-125
-10 250

-11 122
0
-50

Kassaflöde investeringsverksamhet

-25 816

-11 122

-19 543

-11 172

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Utdelning
Upptagna lån
Amortering under året
Förändring checkräkningskredit

63 162
467
-296
4 499

3 393
770
-220
3 539

63 162
0
-220
-3 539

3 393
770
-220
3 539

Kassaflöde finansieringsverksamhet

67 832

7 482

59 403

7 482

4 438
50
4 488

-1 129
1 179
50

7 610
0
7 610

-1 179
1 179
0

Kassaflöde
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
För koncern och moderbolag

Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2002:1 (K3)
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med tidigare år. De viktigaste redovisnings- och värderings principerna som har använts vid
upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet,
normalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.
Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över hyresperioden.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Kundavtal
5
Balanserade utvecklingskostnader
Utgifter för forskningsfasen i ett projekt att utveckla ny produktionsanläggning kostnadsförs i den period de uppkommer.
Utvecklingsutgifter kostnadsföres i den period som de uppkommer.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive
utgifter för att få tillgången på plats i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen.
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering installation, montering,
lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgångar ingår även indirekta
tillverkningskostnader.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas
per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Tankanläggningar
20
Övriga tekniska anläggningar
10-20
Inventarier, verktyg och installationer
Fordon

5-10
5-10

Under året har bolaget tillverkningskostnader om 4 454 tkr avseende aktiverat arbete vid utveckling av
bolagets pilotanläggning. Pilotanläggningen har ett bokfört värde om 50 000 tkr. Värderingsprincipen bygger på uppförandet av en
fullskalig produktionsanläggning.
Avskrivning på pilotanläggningen har inte förekommit under räkenskapsåret då anläggningen inte tagits i bruk. Pilotanläggningen förväntas
bli klar under 2018.
Avskrivningar på tankanläggningar har inte förekommit under räkenskapsåret på grund av att tankanläggningar har förvärvats under året
men bedömning har gjorts att avskrivningar inte varit väsentliga. Avskrivningsplanen påbörjas från och med januari 2018.
Leasing
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell. Bolaget erhåller endast operationella
leasingavtal.
Leasingtagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. När koncernen är leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de
uppkommer.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner och semesterersättningar är ersättningar till anställda
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som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som förväntas betalas.
Pensioner
Bolaget tillämpar avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets
avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde
med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den
tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en
redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av
uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen
goodwill eller negativ goodwill.
Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det i förvärvsanalysen fastställda
värdet på det förvärvade företagets identifierbara. Negativ goodwill intäktsförs omedelbart.
Justering av förvärvsanalys
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden vid
förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter
förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Förvärvsmetoden
Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens
anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.
Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs.
• verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument
• utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet
• tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i
rörelseförvärv oavsett om de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvärvet eller de avser
minoritetsintresse. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det
överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för överförd ersättning, b) redovisat belopp för
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt värde per
förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per
förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar.
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det
överskjutande beloppet av summan av;
• verkligt värde för överförd ersättning
• redovisat belopp för eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget
• verkligt värde per förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per
förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar.
Om de verkliga värdena för identifierbara nettotillgångar överstiger den beräknade summan enligt ovan
uppstår en negativ goodwill. Negativ goodwill intäktsredovisas omedelbart.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

-

-

20,19%

0

-

-

0,18%

0

Andel av försäljningen som avser
koncernföretag
Andel av inköpen som avser
koncernföretag
Andel av försäljningen är beräknat på bolagets nettoomsätning
Andel av försäljningen är beräknat på bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter

Not 3

Aktiverat arbete för egen räkning

Aktiverade personalkostnader
Avseende pilotanläggning

Not 4

Ersättning till revisorer
Grant Thornton
Revision
Övriga tjänster

Koncernen
2017

2016

2017

2016

4 254
4 254

3 349
3 349

4 254
4 254

3 349
3 349

Koncernen
2017

2016

2017

2016

42
156
199

55
602
657

42
156
199

142
602
744

Moderbolaget

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster.
Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 5

Personal

Koncernen
2017

Moderbolaget
2016

2017

2016

18

21

18

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av
bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Not 6

Skatt på årets resultat
Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Not 7

Immateriella anläggningstillgångar

Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

30
Koncernen
2017

Moderbolaget
2016

2017

2016

0
0
0

0
-115
-115

0
0
0

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

125

0

125

0

125
-4

0
0

125
-4

0
0

-4
121

0
0

-4
121

0
0

150
-115
36

Koncernen

Moderbolaget
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Not 8

Maskiner och andra tekniska installationer

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

22 142

8 975

22 142

8 975

Inköp

9 817
3 349

14 017
4 254

9 817

Aktiverat arbete för egen räkning

16 468
4 254

Förvärvade anskaffningsvärden

17 750

0

0

0

0

0

-40 414

0

60 614

22 142

0

22 142

Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

3 349

0

0

0

0

-1 973

0

0

0

0

0

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 973

0

0

0

Ingående uppskrivningar

19 758

19 758
0

19 758
2 948

19 758

2 948
0

0

-22 706

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

22 706

19 758

0

19 758

Utgående redovisat värde

81 347

41 900

0

41 900

Förvärvade avskrivningar
Årets avskrivningar

Årets uppskrivning
Försäljning/utrangering

0

Av det utgående redovisade värdet 2017-12-31 avser 50 000 tkr pilotanläggning i Colabitoil Produktion AB

Not 9

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

2 574

2 491

2 574

2 491

111

84

2 686

2 574

111
2 686

2 574

84

-87

-39

-87

-39

-204

-48

-204

-48

Utgående ackumulerade avskrivningar

-291

-87

-291

-87

8 100

8 100

8 100

8 100

0

0

0

0

8 100

8 100

8 100

8 100

10 495

10 587

10 495

10 587

Årets uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Utgående redovisat värde

Fordon

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 620

400

1 620

400

Inköp

1 490

2320

700

1220

0

-1 100

0

0

3 110

1620

2 320

1 620

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-360

0

-360

0

Årets avskrivningar

-494

-360

-494

-360

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 11

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

Årets avskrivningar

Ingående uppskrivningar

Not 10

Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

-854

-360

-854

-360

2 256

1260

1 466

1 260

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31
0
0

0

Inköp

3 000

Utgående ackumulerade

3 000

Utgående redovisat värde

3 000

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar avser handpenning vid förärv av fastighet i Norrsundet.
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Not 12

Aktier i dotterbolag
Företag
Organisationsnummer
Hällberg och Son Åkeri AB (förvärv 2017-07)
556260-0196
Colabitoil Produktion AB (bildat 2017-12)
559140-1830
Colabitoil Fastigheter AB
559075-2043

Säte

2017-12-31

2016-12-31

Antal/Kap.
andel %
100

Redovisat
värde
10 100

Redovisat
värde
0

100

50 000

0

100

200

50

60 300

50

Svenstavik
Norrsundet

Norrsundet

Förändring aktier i dotterbolag

Moderbolaget
2017-12-31
50
50 000
10 100
150
60 300

Ingående anskaffningsvärde
Bildad under året Colabitoil Produktion AB / Colabitoil Fastigheter AB
Förvärv Hällberg & Son Åkeri AB
Villkorat aktieägartillskott Colabitoil Fastigheter AB
Utgående redovisat värde
Not 13

Kundfordringar

Kundfordringar
Osäkra kundfordringar
Utgående bokförda värde
Utgående redovisat värde

Not 14

Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

43 203
-2 027
41 176
41 176

8 021
0
8 021
8 021

17 540
0
17 540
17 540

8 021
0
8 021
8 021

Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och

Upplupna intäkter
Upplupna lönebidrag
Förutbetalda kostnader

Not 16

Långfristiga skulder

Amortering efter 5 år

Not 17

0
50
0
0
50

2017-12-31

Moderbolaget

Hällberg och Son Åkeri AB
Colabitoil Fastigheter AB
Summa

Not 15

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

20 760
5 336
26 096

0
0
0

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

3 347

321

0

321

69

273

69

273

870

69

341

69

4 287

663

535

663

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

0

0

0

0

Skulder som avser flera poster
Skulder mot kreditinstitut som avser flera poster. Fördelning långfristig del och kortfristig del eligt nedan.
Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

721

550

330

550

372

220

220

220

1 093

770

550

770

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa skuld till kreditinstitut
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Not 18

Not 19

Checkräkningskredit

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

Beviljad checkräkningskredit

11 875

5 000

3 000

5 000

Nyttjad del uppgår till:

-7 988

-3 539

0

-3 539

Upplupna kostnader och

Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader

Not 20

Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

4 024
3 221
7 245

1 492
146
1 638

3 310
1 870
5 180

1 492
146
1 638

Disposition av årets resultat
Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
Överkursfond

62 711

Balanserat resultat

21 271

Årets förlust

-3 136
80 846

Styrelsen föreslår att
Överkursfond

62 711

i ny räkning överföres

18 135
80 846

Not 21

Ställda säkerheter

Koncernen

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckningar
Fordon med äganderättsförbehåll
Summa ställda säkerheter

Not 22

22 000

5 000

13 000

1 753

994

889

5 000
994

23 753

5 994

13 889

5 994

Eventualförpliktelser
Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser

Not 23

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2018 genomförde Colabitoil organisatoriska förändringar genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och
verksamheten för tankanläggningarna i ett befintligt dotterbolag. Som helägda dotterbolag till Colabitoil Sweden AB kommer Colabitoil
Produktion AB att bedriva produktion av förnyelsebara drivmedel och Colabitoil Tankanläggningar AB bedriva drift och underhåll av
tankanläggningar. Den organisatoriska förändringen trädde i kraft vid årsskiftet.
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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.
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Norrsundet 2018-03-20

_____________________________
Björn Norrbom
styrelsens ordförande

_____________________________
Per-Erik Holmgren

_____________________________
Antonio Martinez Lopez

_____________________________
Niclas Lundqvist

_____________________________
Lennart Sjögren

_____________________________
Christer Sundin

____________________________
Jan Nordlöf
verkställande direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE
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42

AKTIEÄGARINFORMATION
Aktieägarkontakt
Jan Nordlöf
Ulf Fredrixon
Daniel Arenholm

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

Finansiella rapporter 2018
MÅNAD

DATUM

HÄNDELSER 2018

Feb

28

Offentliggörande - Bokslutskommuniké

Mars

26

Offentliggörande Årsredovisning

Maj

17

Offentliggörande Delår Q1

Maj

17

Årsstämma, Norrsundet

Aug

23

Offentliggörande Halvår / Delår Q2

Nov

8

Offentliggörande Delår Q3
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COLABITOIL (publ) grundades 2013 med visionen 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 leder utvecklingen av förnybar diesel
HVO i Sverige och driver Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av förnybar diesel
framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet,
produktion och tankanläggningar. Colabitoils aktie handlas på AktieTorget.
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