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Crown Energy AB (publ)
Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2013 (Q2)
Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag (”Crown Energy”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) är en internationell olje- och
gaskoncern som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för
vidareutveckling och produktion. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på NGM Equity.







Koncernen har under första och andra kvartalet 2013 inte haft några rörelseintäkter. Totala rörelsekostnader för
andra kvartalet uppgick till -2 671 (- 1 367) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader. För
halvårsperioden januari till juni uppgick rörelsekostnaderna till -4 818 (-3 359) TSEK.
Andra kvartalets resultat uppgick till -865 (-1 465) TSEK, motsvarande -0,03 (-0,08) SEK per aktie. För perioden
januari-juni uppgick resultatet till -3 092 (-3 386) TSEK.
Investeringar under andra kvartalet uppgick till 368 (1 352) TSEK och avsåg främst prospekteringsarbeten i
licensen 3108 på Madagaskar. Totala investeringar under de första sex månaderna uppgick till 723 (3 931) TSEK.
Extra bolaggstämma godkände den 25 mars en till hälften garanterad konvertibelemission. Emissionen
genomfördes under april och tillförde Crown Energy AB 64 388 TSEK före transaktionskostnader.
Styrelsen fattade i juni beslut om att utnyttja den option Crown Energy AB har att förvärva Tigris Oil i Sverige AB.

Finansiell information i sammandrag
TSEK
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat, efter skatt
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie
Förändring av likvida medel
Kassaflöde från investeringar i immateriella
tillgångar

2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2012-01-01
2012-12-31

Kv 2

Kv 2

Kv 1-2

Kv 1-2

Helår

-2 671
-2 671
-1 774
-865
-0,03
2,37
43 959

-1 367
-1 367
-97
-1 465
-0,08
0,94
2 372

-4 818
-4 818
-1 855
-3 092
-0,12
2,37
37 556

-3 359
-3 359
-28
-3 386
-0,19
0,94
974

-9 300
-9 300
-410
-9 710
-0,46
2,15
10 207

-368

-1 352

-723

3 931

-11 791
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VD:s kommentar
Bästa Aktieägare och Investerare,
Under första halvåret har vi kapitaliserat bolaget genom emission av ett konvertibelt skuldebrev på totalt ca 64 MSEK.
Emissionen medför att vi kan slutföra förvärvet av licensen i Sydafrika och ger och oss handlingsutrymme att utveckla våra
andra licenser samt möjlighet att fortsätta arbetet med att utvärdera förvärv av ytterligare licensområden.
Bolaget ingick i juni ett preliminärt avtal att förvärva Tigris Oil i Sverige AB som innehar en licens i norra delen av Iraq på
totalt 24 000 km2. Genom detta förvärv får vi ett nytt geografiskt verksamhetsområde vid sidan om Afrika. Förvärvet har
fått stort genomslag i internationell press eftersom det bygger på förmånligare licensförutsättningar än vad som tidigare
gällt i Irak, och att ett mindre svenskt bolag lyckats genomföra denna typ av överenskommelse. Det är beräknat att det kan
finnas ca 20-30 miljarder fat olja i området, vilka kan produceras till låga produktionskostnader.
På våra licensområden har de seismiska undersökningarna slutförts i Sydafrika och vi avvaktar resultatet av dessa under
hösten. Diskussioner med potentiella partners beträffande licensen i Madagaskar fortgår och ett slutförande av dessa
diskussioner står högst på vår prioritetslista. I Ekvatorialguinea har vår nya partner Vaalco tillsammans med operatören
fortsatt förberedelserna för aktiviteter på Block P.
Oljepriset har under det första halvåret har hållit sig på en historiskt hög nivå. Aktiviteterna hos oljebolagen har dock varit
avvaktande och ett fåtal affärer har genomförts på marknaden. Under senare tid kan dock en ökad aktivitetsnivå skönjas
och jag förutsätter att vi under kvarvarande delen av året kan genomföra affärer som visar på de betydande dolda värden
som finns i bolaget.

Ulrik Jansson
VD Crown Energy AB (publ)
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Verksamheten -januari-juni 2013
Resultaträkning
Rörelsekostnaderna under andra kvartalet uppgick till
totalt -2 671 (-1 367) TSEK, varav -799 (-539) TSEK avser
övriga externa kostnader och -1 861 (-828) TSEK
personalkostnader. Rörelsekostnaderna för perioden
januari-juni uppgick till -4 818 (-3 359) TSEK, varav -2 076
(-1 703) TSEK avsåg övriga externa kostnader och -2 718
(-1 656) TSEK avsåg personalkostnader. Ökningen i
övriga externa kostnader hänför sig främst till ickeaktiverbara konsultkostnader för geologer och
administrativa
tjänster
kopplade
till
prospekteringsarbetena samt ökade kostnader i
samband med upprättandet av årsredovisningen 2012,
vilken presenterades i enlighet med IFRS för första
gången. Personalkostnaderna har ökat jämfört med
samma perioder föregående år till följd av ytterligare en
anställd i moderbolaget från och med januari 2013.
Skillnaden i personalkostnader jämfört med föregående
år är även relaterad till att pensionskostnader (och
förenliga sociala avgifter) inte redovisades under första
och andra kvartalet 2012, utan först senare.
Finansnettot för andra kvartalet uppgick till -1 774 (-97)
TSEK och för perioden januari-juni till -1 855 (-28) TSEK.
Under andra kvartalet 2013 har Crown Energy gett ut ett
konvertibelt skuldebrev vilket har ökat de finansiella
kostnaderna med totalt -2 165 TSEK, innefattande
kupongränta och diskonteringseffekter. Finansnettot har
under första och andra kvartalet även påverkats av
diskonterings- och omräkningseffekter pga. verkligtvärde-värdering av avsättningar. Dessa effekter uppgår
netto till -66 TSEK. I finansnettot ingår för perioden
januari-juni en positiv valutakurseffekt om 275 TSEK,
hänförlig till omräkning av interna fordringar i USD på
koncernbolaget Amicoh Resources Ltd. Motsvarande
post för enbart andra kvartalet uppgår till 243 TSEK. Då
dollarkursen har stärkts jämfört med den svenska kronan
under januari-juni har detta haft en positiv effekt på
resultaträkningen. Ovan nämnda diskonterings- och
omräkningsdifferenser är inte kassaflödespåverkande.
Till följd av det upptagna konvertibellånet, har en
uppskjuten skatteintäkt redovisats i det andra kvartalet
uppgående till 3 581 TSEK.
Resultatet för april-juni uppgick till -865 (-1 465) TSEK,
motsvarande -0,03 (-0,08) SEK per aktie. För perioden
januari-juni uppgick resultatet till -3 092 (-3 386) TSEK,
vilket motsvarar -0,12 (-0,19) SEK per aktie.
Övrigt totalresultat var positivt under andra kvartalet
vilket förklaras av omräkningsdifferenser i dels
dotterbolag
och
dels
immateriella
tillgångar.
Omräkningsdifferenserna hänförliga till dessa tillgångar

är positiva till följd av, som tidigare nämnts, en starkare
dollarkurs jämfört med den svenska kronan. Övrigt
totalresultat uppgick till 1 049 (-135) TSEK under andra
kvartalet,
varav
1 151
TSEK
avser
positiva
omräkningsdifferenser av de immateriella tillgångarna.
Övrigt totalresultat för januari-juni, uppgick till 1 052 (14) TSEK.

Finansiell ställning
Aktiverade kostnader för prospekteringsarbeten uppgick
under april-juni till 368 (1 352) TSEK. Kostnaderna avser
främst löpande kostnader för geologer. Totala
aktiverade prospekteringsutgifter, vilka redovisas som
immateriella anläggningstillgångar, uppgår per 30 juni
2013 till 63 394 TSEK, vilket är en ökning från den 31
december 2012 med 723 TSEK. Ökningen sedan 31
december 2012 består av ovan nämnda investeringar
samt omräkningsdifferenser. Omräkningsdifferenserna
påverkar
inte
kassaflödet.
Minskningen
i
investeringstakten jämfört med tidigare års perioder
förklaras av att Crown Energy tillsammans med övriga
delägare i licensen har inväntat ett myndighetsbeslut i
Ekvatorialguinea och har därmed avvaktat ytterligare
investeringar. Vad gäller licensen i Madagaskar fokuserar
Crown Energy under 2013 på att hitta en lämplig farmin-partner.
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till
49 340 TSEK, jämfört med 2 538 TSEK den 30 juni 2012
och 11 762 TSEK den 31 december 2012. Ökningen beror
främst på upptagandet av ett konvertibelt skuldebrev.
Balansposten konvertibla skuldebrev har tillkommit i
april 2013 till följd av den konvertibelemission som
genomfördes i syfte att betala förvärvet av aktierna i det
bolag som äger del av Block 2B i Sydafrika. För mer
information om det konvertibla skuldebrevet, se not 8
Konvertibla skuldebrev.
Övriga kortfristiga skulder har ökat sedan 31 december
2012, främst till följd av inkomna konsultfakturor
avseende konvertibelemissionen (2 415 TSEK) samt
redovisning av den upplupna kupongräntan hänförlig till
det konvertibla skuldebrevet (1 073 TSEK).

Kassaflöde
Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 43 959 (2 372)
TSEK. Det positiva kassaflödet förklaras av upptagandet
av det konvertibla skuldebrevet, vilket skedde i april
2013. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgår därmed till 44 124 (7 537) TSEK. Kassaflödet från
den löpande verksamheten uppgår till 203 (-3 183) TSEK
i perioden april-juni. Den positiva effekten förklaras av
ökade skulder främst i form konsultkostnader i samband
med konvertibelemissionen. Som nämnts tidigare, har
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investeringar i licenser påverkat kassaflödet med -368 (1 352) TSEK i motsvarande period.

Vad gäller Crown Energys förvärv och tillträde av denna
licens, se avsnittet Viktiga händelser under perioden.

Under första halvåret uppgår kassaflödet från den
löpande verksamheten till -5 845 (-5 978) TSEK, vilket
ligger i linje med motsvarande period föregående år.
Investeringarna under januari-juni uppgår till 723 (3 931)
TSEK.

Irak – Tigris Oil i Sverige AB (”Tigris Oil”)

Projekt
Under första och andra kvartalet 2013 har inga
väsentliga prospekteringsarbeten utförts i Crown
Energys befintliga projekt. För en mer detaljerad
information om projekten, se Crown Energys webbsida
eller årsredovisningen 2012.
Nedan följer en
uppdatering av status i projekten.

Block P - Ekvatorialguinea
En ansökan om att koncentrera licensytan till området
på och omkring det befintliga fältet Venus, lämnades in
under
hösten
2012
till
energiministeriet
i
Ekvatorialguinea.
Den
koncentrerade
licensytan
benämns Provisional Development Area (”PDA”). Under
det andra kvartalet, godkändes PDA-området formellt av
energiministeriet. Regelbundna samtal avseende arbetet
på licensen har hållits med övriga delägare under första
och andra kvartalet 2013. Crown Energy arbetar för
tillfället, tillsammans med övriga delägare i licensen,
med planerna att under första halvåret 2014 utföra
borrningar av upp till två prospekteringsbrunnar i Block
P.

3108 Manja – Madagaskar
Efter 2012 års borrförberedande arbeten, geotekniska
och geofysiska analyser på befintlig data samt
godkännande om förlängning av licensavtalet, har Crown
Energy under första och andra kvartalet 2013 fokuserat
på att hitta en kvalitativ partner som man kan samarbeta
både operationellt och finansiellt med.

Block 2 B – Sydafrika
I november 2012 slöts ett 3D-seismik- och
analyskontrakt
för
licensen.
De
3D-seismiska
undersökningarna påbörjades under januari 2013.
Tolkade resultat förväntas att erhållas efter sommaren
2013.
Crown Energy påbörjade under andra kvartalet en
ansökan till de sydafrikanska myndigheterna om byte av
ägare till del av licensen. Förvärvet, och tillträdet till
ägarandelen i licensen, är villkorat ett godkännande från
de sydafrikanska myndigheterna.

I juni 2013 beslutade Crown Energys styrelse att utnyttja
den option Bolaget har, om att förvärva 100% av Tigris
Oil, som innehar en sjuårig prospekteringslicens i Irak.
Innan Crown Energy kan gå vidare med ett förvärv, krävs
beslut från en extra bolagsstämma i Crown Energy. Se
mer detaljerad information i avsnittet Viktiga händelser
under perioden.
För att kunna prospektera och utveckla en sådan
omfattande licens, har Crown Energy för avsikt att föra
diskussioner med andra aktörer inom branschen.

Viktiga händelser under perioden
Beslut och genomförande av
konvertibelemission
Crown Energy AB:s dotterbolag, Crown Energy Ventures
Corporation ingick i augusti 2011 avtal avseende förvärv
av 75 procent i licensen Block 2B genom förvärv av
bolaget Thombo Petroleum Ltd för totalt 14 MUSD (cirka
90 MSEK). Säljarna och Crown Energy kom under
februari 2013 istället överens om att genomföra affären
med en andel om totalt 40,5 procent av licensen och
med en proportionellt oförändrad köpeskilling, således
uppgående till cirka 7,6 MUSD (cirka 49 MSEK baserat på
en avtalsenlig fast valutakurs på 6,45 SEK/USD). Denna
del av licensen kommer att föras över av säljarna till ett
nystartat engelskt bolag som Crown Energy kommer att
förvärva i sin helhet. Detta har den stora fördelen att det
minskar Bolagets exponering och risk knutet till en
enskild licens vilket skapar bättre balans mellan Bolagets
olika tillgångar, utan att uppsidan för den skull nämnvärt
minskar. Förvärvet är villkorat av sydafrikanskt
myndighetsgodkännande vilket enligt Styrelsens
bedömning kommer att erhållas under det andra
halvåret 2013.
För att finansiera förvärvet, beslutade en extra
bolaggstämma att emittera 6 438 757 konvertibler med
företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen uppgick
till 10 SEK per konvertibel, motsvarande konvertibelns
nominella belopp. I och med konvertibelemissionen
tillfördes
Crown
Energy
64 388
TSEK
före
transaktionskostnader, vilka uppgick till 7 388 TSEK.
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) på NGM Equity
påbörjades i slutet av maj.
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Beslut om att utnyttja option i Tigris Oil i
Sverige AB
I juni fattade Crown Energys styrelse beslut om att
utnyttja den option man har innehaft sedan 2012.
Beslutet innebär att Crown Energy förvärvar 100 procent
av Tigris Oil i Sverige AB (”Tigris Oil”) genom en
köpeskilling om 15 MSEK. Vederlag ska utgöras av
nyemitterade aktier i Crown Energy, genom en
apportemission där teckningskursen ska baseras på en
volymvägd genomsnittskurs, dock högst 8,00 SEK per
Crown Energy-aktie. Förvärvet av Tigris Oil är villkorat en
extra bolagsstämmas godkännande av den riktade
emissionen, i enlighet med den så kallade ”Leolagen”.
Crown Energys förvärv av Tigris Oil är även villkorat av
berörda myndigheters godkännande i Irak av
ägarförändringen, vilket beräknas vara klart innan den
extra bolagsstämman i Crown Energy hålls.

Händelser efter rapportperiodens
utgång
Färdigställande av aktieöverlåtelseavtal
Den 24 juli färdigställdes aktieöverlåtelseavtalet mellan
Crown Energy och säljarna av bolaget som innehar del i
licensen Block 2B i Sydafrika. Crown Energy arbetar för
tillfället med att färdigställa ansökan till de sydafrikanska
myndigheterna avseende överföring av del av licensen
till ny ägare. I samband med att avtalet färdigställdes,
har bankmedel uppgående till 35 882 TSEK överförts till
ett s.k. Escrow-konto, vilket innebär att de är i förvar hos
tredje part tills dess att förvärvet har fullbordats.

Registrering av konvertibelemission
Konvertibelemissionen registrerades hos Bolagsverket
den 31 juli 2013. Per den 5 augusti 2013 ersattes
handeln på NGM Equity med de så kallade BTU:erna, av
konvertibler.

Framtidsutsikter
Verksamheten
Fortsättningen för Crown kommer innefatta utveckling
av de befintliga projekten ytterligare, där steg framåt
mot borrning av Ambatolava-1 på Manja-licensen i
Madagaskar står högt i fokus. Som nämnts tidigare så
arbetar Crown även intensivt för att hitta en finansiell
och operationell partner i licensen samt ett operationellt
partnerskap mellan fler bolag i Madagaskar för delning
av kostnader vid borrning.

Vidare kommer Crown också koncentrera en hel del kraft
i utvecklingen av Block P, där Vaalco Energy Inc. har blivit
en intressant partner med parallella intressen till
Crowns, med fokus på den befintliga fyndigheten i
licensen, Venus, som skall färdigställas inför en
utbyggnad. I en förlängning finns också högst intressanta
strukturer runt Venus-fyndigheten som kräver vidare
utvärderingar och arbete.
Styrelsens beslut att förvärva Tigris Oil ligger i linje med
Crown Energys tillväxtstrategi. Genom förvärvet
förbättras möjligheterna för Tigris Oil att utveckla sin
irakiska verksamhet och strategi. Viktiga mål inom snar
framtid kommer bland annat vara att bygga upp
organisationen i Irak och Sverige, inhämta ytterligare
information om redan befintliga fyndigheter och att
genomföra kompletterande undersökningar och därefter
söka lämplig industriell partner inom olje- och
gasindustrin för vidareutveckling, projekt-finansiering
och produktion.
I övrigt arbetar Crown med att kontinuerligt utvärdera
nya möjligheter i linje med sin affärsidé och mål. Bolaget
har en förhoppning att under 2013 kunna ingå
ytterligare avtal om förvärv av ett eller flera projekt.
Dock måste sådant projekt vara hållbart utifrån Crowns
grundläggande värderingar kring politisk risk,
infrastruktur, miljö samt potential. Finansiering för
sådana potentiella projekt, myndighetstillstånd och
dylika situationer är sådant som måste hanteras vid varje
givet tillfälle och för varje möjlighet.
Bolaget arbetar med att vidareutveckla förutsättningarna för investerare att ha en aktie med bland
annat en god omsättning, för att Crown ska vara en
attraktiv investering för både mindre och större
investerare på marknaden.

Finansiering och fortsatt drift
Då Koncernen inte har genererat några vinster har
finansiering historiskt skett genom nyemissioner. Som
nämnts ovan under Viktiga händelser under perioden
utfördes en konvertibelemission under andra kvartalet
2013, i syfte att finansiera förvärvet av licensen Block 2B.
Bolaget bedömer att det föreligger förutsättningar för
fortsatt drift under 12 månader från balansdagen. Med
hänsyn till eventuellt framtida förvärv kommer Bolaget
däremot att ha en ökande kostnadsmassa. Därför är
bedömningen att ny finansiering sannolikt är nödvändig
inom det närmsta året. Bolaget bedömer att en
finansiering främst ska ske genom försäljning av
tillgångar, avtal med farm-in-partners eller via
nyemissioner.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
En detaljerad beskrivning av bolagets risker finns angivna
i Crown Energys årsredovisning för 2012. Inga avgörande
förändringar av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer
har skett under perioden för koncernen eller
moderbolaget. Nedan har några av de största riskerna
sammanfattats.
Crowns huvudsakliga risk kopplat till verksamheten kring
prospektering och utvärdering är att de tillgångar som
Koncernen innehar inte kommer att utvecklas till
kommersiella fyndigheter. Även om Koncernen i
dagsläget inte har en oljeproduktion, påverkar även
oljepriset verksamheten. Lägre oljepriser kan exempelvis
påverka Koncernen genom svängningar i förväntade
lönsamheter, minskat intresse för farm-out-projekt eller
eventuella försäljningar av tillgångar.
Crown har verksamhet i flera länder, vilket innebär att
Koncernen utsätts för en valutaexponering, främst i
amerikanska dollar. Valutaexponeringen i amerikanska
dollar berör såväl nettoinvesteringar i utländsk
verksamhet som förväntade framtida intäkter.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat före skatt under första och
andra kvartalet uppgick till -3 262 (-1 432) TSEK.
Moderbolagets rörelseresultat har försämrats jämfört
med tidigare år, vilket främst förklaras av ökade
personalkostnader (se förklaring under avsnittet
Resultaträkning
på
sidan
3.)
Det
negativa
rörelseresultatet har motverkats något av de
ränteintäkter som moderbolaget numera erhåller på
fordringar hos dotterbolag. Ränta utgick även för hela
2012, men beräknades först i samband med årsbokslutet
2012. Samtidigt har räntekostnaderna ökat vilket
förklaras av kupongränta och diskonteringseffekter till
följd av det upptagna konvertibellånet.
En uppskjuten skatteintäkt har uppstått i det andra
kvartalet 2013, även det till följd av det upptagna
konvertibellånet.
Likvida medel uppgick vid andra kvartalets slut till 48 994
(2 154) TSEK. Antal anställda i moderbolaget uppgick till
3 (2) personer vid periodens slut.

Olje- och gasprospektering är en kapitalintensiv
verksamhet vilket innebär att Koncernen i framtiden kan
behöva kapitaltillskott för att kunna fortsätta den
löpande verksamheten och/eller för att förvärva nya
licenser. Historiskt sett har finansiering skett främst via
nyemissioner. Den främsta risken, kopplat till
finansieringen, är att eventuella nyemissioner kan
komma att ske i ett mindre gynnsamt marknadsläge.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför.
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
STOCKHOLM DEN 22 AUGUSTI 2013

Ulrik Jansson
Verkställande direktör
Styrelseledamot

Alan Simonian
Styrelseordförande

Andrew Harriman
Styrelseledamot
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Rapporttillfällen


Delårsrapport juli-september 2013

21 november 2013

Offentliggörande enligt svensk lag
Crown Energy AB (publ) offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Finansiell information
All finansiell information publiceras på www.crownenergy.se direkt efter offentliggörandet. Aktieägare, övriga aktörer på
aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter
genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

För ytterligare information kontakta
Verkställande direktör Ulrik Jansson

+46 (0)8 120 66 150

Om Crown Energy AB (publ)
Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och
Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna
www.crownenergy.se

Adress:
Crown Energy AB (publ)
Engelbrektsgatan 9-11,
SE-114 32 Stockholm, Sverige
www.crownenergy.se
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

Not

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

–
–
-799
-1 861
-11
-2 671

–
–
-539
-828
–
-1 367

–
–
-2 076
-2 718
-24
-4 818

–
–
-1 703
-1 656
–
-3 359

–
–
-4 157
-4 812
-331
-9 300

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

423
-2 197
-4 446

39
-136
-1 465

455
-2 310
-6 672

128
-156
-3 386

26
-436
-9 710

9

3 581
-865

–
-1 465

3 581
-3 092

–
-3 386

–
-9 710

3

25 755

18 348

25 755

17 912

20 929

3
3
3

25 755
-0,03
-0,03

18 348
-0,08
-0,08

25 755
-0,12
-0,12

17 912
-0,19
-0,19

20 929
-0,46
-0,46

Inkomstskatt
Periodens resultat
Resultat per aktie och aktiedata
Genomsnittligt antal aktier före utspädning,
tusental
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning,
tusental
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
2013-06-30 2012-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Poster vilka kan omklassificeras till resultatet:
Omräkningsdifferenser
Totala poster som kan omklassificeras till
resultatet
Övrigt totalresultat netto efter skatt
Summa totalresultat för året
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Periodens totalresultat

-865

-1 465

-3 092

-3 386

-9 710

1 049
1 049

-135
-135

1 052
1 052

-14
-14

-23
-23

1 049
184

-135
-1 600

1 052
-2 040

-14
-3 401

-23
-9 733

184
184

-1 600
-1 600

-2 040
-2 040

-3 401
-3 401

-9 733
-9 733
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Koncernens balansräkning i sammandrag
TILLGÅNGAR
Belopp i SEK (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

4

63 394
63 394

53 460
53 460

60 946
60 946

7
5,7

5 003
49 340
54 342
117 737

3 943
2 538
6 481
59 942

4 425
11 762
16 186
77 133

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

61 002

17 291

55 434

1,7
7,8
9
6,7

2 854
34 027
11 654
2 609
51 144

26 157
–
11 341
2 504
40 002

2 854
–
11 310
2 543
16 708

7

5 590
5 590
117 737

2 649
2 649
59 942

4 991
4 991
77 133

Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i SEK (TSEK)

Not

EGET KAPITAL
Summa Eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Lån från närstående
Konvertibla skuldebrev
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

Ingående eget kapital

55 434

1 247

1 247

Periodens resultat
Övrigt totalresultat netto efter skatt
Periodens totalresultat
Nyemission
Emissionskostnader*
Konvertibelt skuldebrev
Varav:
Optionsdel
Transaktionskostnader
Uppskjuten skatt
Utgående eget kapital

-3 092
1 052
-2 040
–
–
7 608

-3 386
-14
-3 401
20 334
-889
–

-9 710
-23
-9 733
72 181
-8 262
–

13 056
-1 868
-3 581
61 002

–
–
–
17 291

–
–
–
55 434

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

61 002

17 291

55 434

Totalt eget kapital

61 002

17 291

55 434

*Uppskjuten skatt på emissionskostnader har inte beaktats.

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2012-01-01
2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

203
-368
44 124
43 959

-3 813
-1 352
7 537
2 372

-5 845
-723
44 124
37 556

-5 978
-3 931
10 884
974

-9 546
-11 791
31 543
10 207

Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

5 358
43 959
23
49 340

164
2 372
675
3 211

11 762
37 556
22
49 340

1 563
974
673
3 211

1 563
10 207
-8
11 762

Belopp i SEK (TSEK)

10
Delårsrapport januari-juni 2013 - Crown Energy AB - 556804-8598

Nyckeltal koncernen
Kvartalsöversikt – koncern
Belopp i SEK (TSEK) där inte annat
anges

Not

2013-04-01 2013-01-01 2012-10-01

2012-07-01 2012-04-01 2012-01-01

2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31

2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Resultat
Rörelseintäkter
Övriga intäkter
Rörelseresultat
Periodens resultat, efter skatt

–
–
-2 671
-865

–
–
-2 146
-2 227

–
–
-2 669
-2 934

–
–
-3 273
-3 389

–
–
-1 367
-1 465

–
–
-1 991
-1 922

Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

51,8%
-0,25
2,37
117 737
61 002
-368

74,0%
n/a
2,07
71 887
53 210
-354

71,9%
n/a
2,15
77 133
55 434
-6 175

73,3%
n/a
2,23
78 439
57 521
-1 685

28,8%
n/a
0,94
59 942
17 291
-1 352

37,1%
n/a
1,06
53 325
19 780
-2 579

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3
3

25 755
25 755

25 755
25 755

25 755
25 755

25 755
21 930

18 348
18 348

18 732
17 836

3
3
3

25 755
-0,03
-0,03
2,37

25 755
-0,09
-0,09
2,07

25 755
-0,11
-0,11
2,15

21 930
-0,15
-0,15
2,23

18 348
-0,08
-0,08
0,94

17 836
-0,11
-0,11
1,06

0,01

-0,23

-0,21

0,07

-0,21

-0,31

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Finansiell ställning
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Substansvärde per aktie, kr
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde av investeringar
Per aktie
Utdelning per aktie, kr
Totalt antal utestående aktier,
tusental
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier efter
utspädning, tusental
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde löpande verksamheten per
aktie, kr
Anställda
Medelantal anställda, st

Crown Energy noterades på Nordic MTF i december 2011 och på NGM Equity i december 2012. Av denna anledning återfinns enbart sex
kvartal i kvartalsöversikten ovan.

Årsöversikt – koncern
Belopp i SEK (TSEK) där inte annat
anges
Resultat
Rörelseintäkter
Övriga intäkter
Rörelseresultat
Periodens resultat, efter skatt

Not

2013-01-01

2012-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

2011-12-31

Kv 1-2

Kv 1-2

Helår

Helår

–
–
-4 818
-3 092

–
–
-3 359
-3 386

–
–
-9 300
-9 710

–
342
-3 158
-3 042
11
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Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Finansiell ställning
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde av investeringar
Per aktie
Utdelning per aktie, kr
Totalt antal utestående aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier efter
utspädning, tusental
Resultat per aktie före utspädning, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde löpande verksamheten per
aktie, kr

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

51,8%
n/a
117 737
61 002
-723

28,8%
n/a
59 942
17 291
3 931

71,9%
n/a
77 133
55 434
-11 791

2,4%
n/a
51 958
1 247
-17 974

n/a
25 755
25 755

n/a
18 348
17 912

n/a
25 755
20 929

n/a
17 031
3 988

25 755
-0,12
-0,12
2,37

17 912
-0,19
-0,19
0,94

20 929
-0,46
-0,46
2,15

3 988
-0,76
-0,76
0,07

-0,23

-0,33

-0,37

0,16

3,0

2,0

2,0

0,0

3
3
3
3
3

Anställda
Medelantal anställda, st

Definitioner av nyckeltal
Avkastningsmått

Data per aktie

Avkastning på eget kapital, procent

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående
plus utgående eget kapital dividerat med två.

Vägt genomsnittligt antal aktier, st

Finansiell ställning

Eget kapital per aktie, kronor

Eget kapital, kronor

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier
vid periodens slut.

Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, procent
Eget kapital inklusive minoritet i procent av
balansomslutningen.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital, där
räntebärande nettoskuld innebär räntebärande skulder
minus räntebärande, kortfristiga fordringar och likvida
medel.

Investeringar
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under
perioden. Periodens investeringar i anläggningstillgångar
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Totalt antal utestående aktier, st

Vägt antal utestående aktier under året.

Avkastning på eget kapital, procent
Eget kapital vid periodens slut dividerat med
genomsnittligt eget kapital för perioden.

Avkastning på totalt kapital, procent
Eget kapital vid periodens slut dividerat med
genomsnittlig balansomslutning för perioden.

Resultat per aktie, kronor
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal
aktier för perioden.

Medarbetare
Medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda under perioden
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2012-01-01
2012-12-31

Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

–
-691
-1 861
-4
-2 555

–
-627
-828
–
-1 455

–
-1 545
-2 718
-4
-4 267

–
-1 241
-1 656
–
-2 897

–
-4 267
-4 812
-318
-9 396

Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader och liknande poster

115
1 344
-2 165

23
–
–

204
2 675
-2 165

26
–
–

1
4 640
-65

Resultat före skatt

-3 262

-1 432

-3 553

-2 870

-4 821

3 581
319

–
-1 432

3 581
28

–
-2 870

–
-4 821

2013-04-01
2013-06-30

2012-04-01
2012-06-30

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2012-01-01
2012-12-31

319

-1 432

28

-2 870

-4 821

–
–
319

–
–
-1 432

–
–
28

–
–
-2 870

–
–
-4 821

Belopp i SEK (TSEK)

Skatt
Periodens resultat

Not

9

Moderbolagets totalresultat i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Totala poster vilka kan omklassificeras
till resultatet
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
TILLGÅNGAR
Belopp i SEK (TSEK)

Not

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

500
21 244
21 744

500
21 244
21 744

500
21 244
21 744

39 958
1 386
48 994
90 338
112 082

23 295
317
2 154
25 766
47 510

34 241
1 048
11 563
46 851
68 595

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

69 736

19 576

62 100

7,7
1,7

34 027
2 854
36 881

–
25 697
25 697

–
2 854
2 854

7

5 465
5 465
112 082

2 237
2 237
47 510

3 641
3 641
68 595

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7
5,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i heltal SEK (TSEK)

Not

EGET KAPITAL
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Konvertibelt skuldebrev
Lån från närstående
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

2013-06-30

2012-06-30

2012-06-30

Ingående eget kapital
Periodens resultat
Periodens övriga totalresultat
Periodens totalresultat
Nyemission
Emissionskostnader*
Konvertibelt skuldebrev
Varav:
Optionsdel
Transaktionskostnader
Uppskjuten skatt

62 100
28
–
28
–
–
7 608

3 001
-2 870

-889
–

3 001
-4 821
–
-4 821
72 181
-8 262
–

Utgående eget kapital

69 736

–
–
–
19 576

–
–
–
62 100

13 056
-1 868
-3 581

-2 870
20 334

*Uppskjuten skatt på emissionskostnader har inte beaktats

Noter
Allmän information
Crown Energy AB (publ), organisationsnummer 556804-8598, med dess dotterbolag, är en internationell olje- och
gaskoncern som fokuserar på prospekteringsmöjligheter med stor potential, avseende utvinningsbara reserver för olje- och
gasprojekt i underexploaterade områden, initialt Afrika. Koncernen fokuserar idag på Ekvatorialguinea (Block P), Sydafrika
(Block 2B) och Madagaskar (3108 Manja), men har under andra kvartalet 2013 även beslutat sig för att förvärva en licens i
Irak.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Moderbolaget är noterat på NGM Equity.
Besöksdressen till huvudkontoret är:
Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen, samt RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska
Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2012 och såsom de har beskrivits i
årsredovisningen för 2012. Inga nya eller omarbetade standarder, tolkningar eller tillägg beslutade av EU har haft en effekt
på koncernen. Inga förvärv har gjorts under perioden.
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och
delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2012.

Redovisningsprinciper konvertibelt skuldebrev
De sammansatta finansiella instrument som koncernen emitterat omfattar konvertibla skuldebrev där innehavaren kan
kräva att de konverteras till aktier, och där antalet aktier som ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktiernas
verkliga värde.
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Skulddelen i ett sammansatt finansiellt instrument redovisas inledningsvis till verkligt värde för en liknande skuld som inte
medför rätt till konvertering till aktier. Egetkapitaldelen redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt värde för
hela det sammansatta finansiella instrumentet och skulddelens verkliga värde. Skuldens verkliga värde vid
emissionstidpunkten beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för
en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig till skulden vid emissionstidpunkten
avräknas från det redovisade värdet av egetkapitalinstrumentet. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på skuldrespektive egetkapitaldelen i proportion till deras initiala redovisade värden. Efter anskaffningstidpunkten värderas
skulddelen av ett sammansatt finansiellt instrument till upplupet anskaffningsvärde genom användande av
effektivräntemetoden.

Egetkapitaldelen

av

ett

sammansatt

finansiellt

instrument

omvärderas

inte

efter

anskaffningstidpunkten, utom vid konvertering eller inlösen. Räntekostnaden redovisas i periodens resultat och beräknas
med effektivräntemetoden.
Redovisningsprinciperna skiljer sig inte mellan koncernen och moderbolaget.

Not 1 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderbolagets nettoomsättning utgör 0 (0) procent försäljning till andra bolag inom koncernen. Av moderbolagets
ränteintäkter avser 92 procent andra företag inom koncernen per 30 juni 2013.

Lån från närstående
Moderbolaget innehar ett räntefritt lån från Ulrik Jansson (via bolaget Varukungen AB) uppgående till 2 854 TSEK per 30
juni 2013. Lånet har inte förändrats sedan årsbokslutet 31 december 2012.

Köp av tjänster
Två personer tillhörande företagsledningen, Peter Mikkelsen och David Jones, är engagerade i sina respektive
ledningspositioner under konsultavtal. Tjänsterna köps på normala kommersiella villkor och fakturering sker löpande efter
utfört arbete. Under perioden januari-juni har Peter Mikkelsen har fakturerat totalt ca 9 TGBP och David Jones totalt ca
21 TGBP.
Crown Energy köper även tekniska konsulttjänster från Simco Petroleum Ltd (”Simco”). Alan Simonian, Crown Energys
ordförande, äger 33 % i Simco och är också styrelseledamot i samma bolag. Tjänsterna från Simco köps på normala
kommersiella villkor. Under perioden har tjänster köpts uppgående till ca 30 TUSD.

Övrigt
Den 24 april 2012 ingick Bolaget och Ulrik Jansson ett optionsavtal där Crown Energy erhåller en exklusiv rättighet, dock ej
en skyldighet, att förvärva Tigris Oil i Sverige AB (”Tigris Oil”), som under 2012 ingick ett avtal med en region i Irak. Ulrik
Jansson har innehaft 15% i Tigris Oil, 5% direkt i själva prospekteringslicensen samt en option på att förvärva resterande
85% i Tigris Oil. Som nämnts under avsnittet Viktiga händelser under perioden, så har Crown Energys styrelse beslutat sig
för att utnyttja rättigheten.

Not 2 Ägarstruktur
Antalet aktier uppgår till 25 755 030 stycken med ett kvotvärde på 0,03 SEK/aktie. Crown Energy har omkring 1 900
aktieägare. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.
Fem största aktieägarna per offentliggörandet av denna delårsrapport:
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Not 3 Resultat per aktie samt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, liksom antal aktier vid utgången av perioden, har räknats om med
hänsyn till den nyemission av företrädesaktier som skedde under andra kvartalet 2012. Omräkning har skett för samtliga
perioder före nyemissionen.
Crown Energy har sedan tidigare ställt ut totalt 814 954 stycken teckningsoptioner som skulle kunna omvandlas till
motsvarande antal stamaktier. Under det andra kvartalet, i maj 2013 ställdes 6 438 757 konvertibler ut, som vid en
konvertering även de, skulle kunna omvandlas till motsvarande antal stamaktier. Då teckningskurserna och
konverteringskursen överstiger genomsnittskursen för stamaktier under redovisade perioder, uppstår ingen
utspädningseffekt. Optionerna respektive konvertiblerna anses heller inte vara utspädande om de medför att resultat per
aktie skulle bli bättre (större vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före utspädning.

Not 4 Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar utgörs av anskaffning av rättigheter samt kostnader för projektering m.m. Ingen avskrivning görs
under prospekterings-och utbyggnadsfasen. Periodens investeringar avser nedlagda kostnader för prospektering, dvs.
mätningar, geologiska och geofysiska undersökningar m.m.
Immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv av en utlandsverksamhet har behandlats som tillgångar hos
denna verksamhet och har därför omräknats till balansdagens kurs. Omräkningsdifferensen som uppstår redovisas direkt i
valutaomräkningsreserven i övrigt totalresultat.

Koncernen (TSEK)

2013-01-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2012-01-01
2013-12-31

Ingående redovisat värde
Periodens investeringar
Omräkningsdifferenser

60 946
723
1 725

49 517
3 931
12

49 517
11 791
-362

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
immateriella anläggningstillgångar

63 394

53 460

60 946

Not 5 Likvida medel
Per 30 juni 2013 ingår i likvida medel 35 882 TSEK avsedda för betalning av aktierna i det bolag som äger 40,5% av Block 2Blicensen i Sydafrika. Per 30 juni 2013 låg bankmedlen på ett emissionskonto i Nordea. I juli 2013, dvs. efter balansdagens
utgång har bankmedlen överförts till ett s.k. Escrow-konto, vilket innebär att de är i förvar hos tredje part tills dess att
förvärvet har fullbordats. Fullbordandet av förvärvet förutsätter den Sydafrikanska myndigheten Petroleum Agency SA:s
godkännande. Crown Energy förväntar sig att detta godkännande sker inom en tolvmånaders-period. Se ytterligare
beskrivning av förvärvet under styckena Viktiga händelser under perioden samt Händelser efter rapportperiodens utgång.
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Not 6 Avsättningar
I samband med förvärvet 2011 av dotterbolaget Amicoh Resources Ltd, avtalades om en tilläggsköpeskilling vid en eventuell
kommersiell fyndighet i Madagaskar, uppgående till maximalt 4 000 TUSD. Den del som betalas ut vid kommersiell
fyndighet är redovisad som en avsättning till ett värde om 2 521 TSEK efter nuvärdesberäkning.
Som en del av köpeskillingen för Amicoh Resources Limited beslutade bolagsstämman i Crown Energy AB att utge
teckningsoptioner riktat till säljaren av Amicoh Resources Limited. Det redovisade och verkliga värdet per 30 juni 2013 på
de utgivna optionerna har fastställts enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black& Scholes).
För mer information om avsättningarna, se årsredovisningen för 2012. Inga förändringar har skett i Crown Energys
bedömningar vad gäller avsättningarna sedan 31 december 2012.
Nedan följer en sammanställning över avsättningarna:

Koncernen (TSEK)

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

Tilläggsköpeskilling kommersiell fyndighet
Tilläggsköpeskilling teckningsoptioner

2 521
88

2 275
182

2 377
167

Utgående balans Övriga avsättningar

2 609

2 458

2 543

Not 7 Redovisning finansiella instrument
Redovisat och verkligt värde
Det redovisade värdet på Övriga fordringar, Likvida medel, Leverantörsskulder och Övriga kortfristiga skulder är en rimlig
uppskattning av det verkliga värdet.
Nuvärdet på lånet från närstående, motsvarande bedömt verkligt värde per 30 juni 2012, har beräknats till 2 718 TSEK,
vilket baseras på en ränta på 5% om lånet skulle ha tecknats till marknadsmässiga villkor. Verkligt värde är oförändrat
jämfört med 31 december 2012.
Det nominella värdet per 30 juni 2013 för det konvertibla skuldebrevet uppgår till 51 513 TSEK och emitterades den 2 maj
2013 till en fast årlig ränta om 10,0 procent. Värdet på det konvertibla skuldebrevet har beräknats utifrån upplupet
anskaffningsvärde genom användandet av effektivräntemetoden. Kassaflödena har diskonterats till en låneränta om 20%.
Per 30 juni 2013 bedöms det redovisade värdet, baserat på effektivräntemetoden, vara en rimlig uppskattning av det
verkliga värdet. Det konvertibla skuldebrevet handlades per 30 juni 2013 på NGM Equity till 90% av det nominella värdet,
vilket motsvarar en årsränta om 11%.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
Crown Energy klassificerar, i enlighet med IFRS 13, värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt-värdehierarki (tre
nivåer) som speglar tillförlitligheten av de indata som används för att göra värderingarna. I enlighet med IFRS 7 för
finansiella instrument krävs upplysningar om värdering till verkligt värde per nivå. Nedan framgår de finansiella poster som
redovisats till verkligt värde via resultaträkningen, fördelat på de tre nivåerna:
Koncernen, TSEK
2013-06-30
Summa tillgångar
Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen:
- Avsättning för tilläggsköpeskilling - kommersiell fyndighet
- Avsättning för tilläggsköpeskilling - teckningsoptioner
Summa skulder

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

–

–

–

–

-

-

2 521

2 521

-

88

-

88

-

88

2 521

2 609

Avsättningar har redovisats för avtalade tilläggsköpeskillingar i samband med förvärvet av dotterbolaget Amicoh Resources
Ltd, se not 6 Avsättningar. Inga förändringar har skett i Crown Energys bedömningar i värderingen av verkligt värde vad
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gäller avsättningarna sedan 31 december 2012. Periodens totala nettoeffekt till följd av omvärderingar till verkligt värde
uppgår till -66 TSEK och har redovisats i resultaträkningen som en (orealiserad) finansiell kostnad.

Not 8 Konvertibla skuldebrev
Bakgrund och villkor i korthet
Moderbolaget emitterade i april 2013 6 438 757 konvertibler med ett nominellt värde av 64 388 TSEK. Lånet löper från den
2 maj 2013 till och med den 30 april 2016 då det förfaller till betalning, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de
utestående Konvertiblerna skall återbetalas i sin helhet i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
Konvertibelinnehavare ska två gånger årligen (samt under mars månad 2016) under perioderna 1 juni till och med den 30
juni och 1 december till och med den 31 december, samt därtill även under perioden 1 mars 2016 till och med den 31 mars
2016, äga rätt att påkalla konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till nya aktier i Bolaget, till en
konverteringskurs om 10,00 SEK per konvertibel.
Lånet löper med en årlig räntesats om 10 procent från den 2 maj 2013 och betalas årligen i efterskott den 2 maj samt sista
gången på den slutliga förfallodagen den 30 april 2016.
Konvertibellånet är upptaget i svenska kronor, SEK.
Fullbordandet av förvärvet av del av licensen Block 2B i Sydafrika förutsätter den Sydafrikanska myndigheten Petroleum
Agency SA:s godkännande. I händelse av att Petroleum Agency SA, i ett slutligt besked, inte ger sitt godkännande till
förvärvet av del av licensen Block 2B ska Bolaget omedelbart lösa in utestående konvertibler till 105 procent av
teckningskursen. Crown Energy håller sannolikheten för ett avslag från myndigheterna som mycket låg.
När man erhållit de Sydafrikanska myndigheternas tillstånd och förvärvet därmed fullbordas, kommer Bolaget att, genom
förstahandspanstättning till förmån för anlitat emissionsinstitut, pantsätta aktierna i det nystartade engelska bolaget som
äger 40,5 procent av licensen i Block 2B, såsom säkerhet för Bolagets fullgörande under konvertibelvillkoren. I det fall
säkerheten behöver verkställas skall emissionsinstitutet distribuera återvunna tillgångar proportionerligt till
konvertibelinnehavarna i enlighet med konvertibelvillkoren. Crown Energy har per 30 juni 2013 ännu inte tillträtt aktierna i
det blivande dotterbolaget, varför aktierna inte har pantsatts ännu.

Övrig information om konvertibeln
Vid full konvertering kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 189 296,47 SEK. Antalet aktier i Crown Energy
kommer vid full konvertering att öka med 6 438 757 aktier och innebära en utspädning om 20 procent för de befintliga
aktieägare som inte valt att utnyttja sina teckningsrätter för att teckna konvertibler.
Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 31 juli 2013. Fram till dess handlades konvertiblerna på NGM
Equity under beteckningen Betald tecknad unit (”BTU”). Per den 5 augusti 2013 ersattes dessa BTU:er av konvertibler (”KV
1”).
Totala transaktionskostnader uppgick till 7 388 TSEK.

Redovisade belopp
Klassificering av de konvertibla skuldebreven är som följer:
Långfristig upplåning
Koncernen och moderbolaget, TSEK
Konvertibla skuldebrev

2013-06-30

2012-06-30

2012-12-31

34 027

-

-

34 027

-

-

Redovisat belopp jämfört med verkligt värde per 30 juni 2013 är som följer:
Koncernen och moderbolaget, TSEK
Konvertibla skuldebrev

Redovisat värde

Verkligt värde

34 027

34 027

34 027

34 027
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Det verkliga värdet har beräknats genom användning av kassaflöden diskonterade till en låneränta om 20%, vilket per 30
juni 2013 motsvarar det redovisade värdet baserat på effektivräntemetoden. Per 30 juni 2013 handlades konvertiblerna
som Betalda uniträtter (”BTU”) på NGM Equity, till 90% av nominellt värde, vilket motsvarar en årsränta på ca 11%.
Som en del av köpeskillingen, erhåller säljarna konvertibler till ett värde om 12 875 TSEK. Dessa konvertibler hade per 30
juni 2013 ännu inte tecknats och har därmed inte redovisats som en skuld per 30 juni 2013. Teckning av konvertiblerna
skedde i samband med att avtalet färdigställdes den 24 juli 2013.
Den upplupna ränteskulden hänförlig till de konvertibla skuldebreven har redovisats som en kortfristig skuld och uppgår per
30 juni 2013 till 1 073 TSEK. Det verkliga värdet på den kortfristiga ränteskulden motsvarar dess redovisade värde, eftersom
diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Direkta transaktionskostnader hänförliga till skulddelen periodiseras över lånets löptid. Uppskjuten skatt är hänförlig till den
diskontering som görs till följd av värdering till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella kostnader i resultaträkningen har under andra kvartalet ökat med -2 165 TSEK, till följd av det konvertibla
skuldebrevet.

Not 9 Uppskjuten skatt
Den uppskjutna skatten är hänförlig till övervärden i de immateriella tillgångarna samt till temporära skillnader till följd av
värderingen av det konvertibla skuldebrevet till upplupet anskaffningsvärde.
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