
    

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy”) är en internationell olje- och gaskoncern. Crown Energy fokuserar på 

prospekteringsmöjligheter med stor potential avseende utvinningsbara reserver för olje- och gasprojekt i 

underexploaterade områden, initialt Afrika. Koncernen har verksamhet i Ekvatorialguinea, Sydafrika och 

Madagaskar. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna crownenergy.se. 

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))  
Delårsrapport januari till augusti  2011 

Perioden januari till augusti 

 Resultat efter finansiella poster, -902 kronor 

 Resultat per aktie, -0,02 kronor 

 Eget kapital per aktie, 8 829,62 kronor 

 Likvida medel, 3 030 438 kronor 

 

Viktiga händelser under perioden 
Den 8 juni 2011 förvärvades samtliga aktier i Crown Energy Ventures Corporation. Aktierna förvärvades i 

huvudsak från huvudägaren Ulrik Jansson mot avtal om betalning genom säljarrevers i dotterbolaget. 

Den 5 augusti 2011 förvärvades samtliga aktier i Amicoh Resources Limited från Mocoh Resources Limited 

Styrelsen i Commodity Quest har beslutat att vederlagsfritt överlåta Commodity Quests innehav i Crown Energy 

till aktieägarna i Commodity Quest. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Den 14 september 2011 hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om ändring av bolagsordningen, 

ökning av aktiekapitalet till 500 000 kronor och ändring av firmanamn till Crown Energy AB (publ). 

Den 17 oktober 2011 beslutade styrelsen för Crown Energy att genomföra en listning av Bolagets aktier på 

lämplig marknadsplats.  

Framtidsutsikter 
Listningen på en marknadsplats är ett viktigt steg för Crown Energy i sin strävan att bli en oberoende afrikansk 

olje- och gas aktör med en betydande reserv- och resursbas. Listningen kommer att bidra till att synliggöra 

Crown Energy för internationella investerare samt möjliggöra ett ökat institutionellt ägande. Detta innebär i sin 

tur att Crown Energy kan expandera sin verksamhet väsentligt snabbare än vad Bolaget hade klarat av i en 

olistad miljö. 

Transaktioner med närstående 
Under perioden har Crown Energy erhållit ett lån om 21 244 TSEK från bolagets verkställande direktör Ulrik 

Jansson. 
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Koncernen i sammandrag 
SEK 2011-01-01 

  2011-08-31 

Rörelsekostnader -902 

Rörelseresultat -902 

Resultat efter skatt -902 

Resultat per aktie -0,02 

Eget kapital per aktie 8 829,62 

Förändring av likvida medel 2 931 587 

VD:s kommentar 
Crown Energys verksamhet under rapportperioden har präglats av intensivt arbete med att förvärva tillgångar 

varav ett första förvärv har genomförts under rapportperioden. Arbetet fortsätter nu med att säkerställa 

ytterligare förvärv, nämligen Sydafrika och Ekvatorialguinea, vilket förväntas genomföras under resterande 

delen av 2011. 

Crown Energy har i dagsläget inget ytterligare finansieringsbehov utan förväntas hantera kostnaderna för den 

löpande verksamheten med de befintliga medlen. De investeringar som gjorts och kommer att göras under 

resterande delen av 2011 kommer heller inte initialt att kräva ytterligare finansiella medel för att genomföras. 

Bolaget kommer dock på sikt att behöva ytterligare finansiering för att slutföra de initierade förvärven och 

ytterligare investeringar. 

Investeringar 
 

Koncernens investeringar i portföljbolag 2011-01-01 

SEK 2011-08-31 

Värde vid periodens ingång – 

Periodens investeringar 34 773 147 

Värdeförändringar – 

Försäljningar – 

Värde vid periodens utgång 34 773 147 

Innehav aktier och andelar Antal aktier Andelar (%) Värde 2011-08-31 (SEK)
1
 

Amicoh Resources Limited 50 000 100 34 273 147 

Crown Energy Ventures BVI 50 000 100 500 000 

Totalt     34 773 147 
1 

Avser bokförda värden i ägarbolaget 
       

 
 

Ägarstruktur 
Crown Energy är vid tidpunkten för denna delårsrapports upprättande ett helägt dotterbolag till Commodity 

Quest AB (publ), noterat på Aktietorget. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Inom olje- och gasverksamheten påverkas vi av externa faktorer såsom valutakurser samt priset för olja och 

gas. Dessa faktorer tillsammans med det rådande marknadsläget i världen gör att vi i dagsläget inte kan uttala 

oss om den framtida utvecklingen och kapitalbehov för bolaget. Övriga investeringar omfattas huvudsakligen 

av prisrisk. Med prisrisk avses risken för värdeminskning på grund av förändringar i kurser på aktiemarknaden.  
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som moderbolagets 
senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd. 

Koncernredovisning 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt 
förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan 
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom 
endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag 
inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda 
bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. 
 
Utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för 
omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till 
balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. 
Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin 
helhet. I koncernens resultaträkning redovisas i förekommande fall minoritetens andel i årets resultat. 
Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. 
 
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar. 

 

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 

STOCKHOLM DEN 31 OKTOBER 2011 

 

   
   
   
   

Ulrik Jansson Alan Simonian Andrew Harriman 
Verkställande direktör Styrelseordförande Styrelseledamot 

Styrelseledamot   
 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information kontakta 

Verkställande direktör Ulrik Jansson  +46 (0)8 120 66 150 

Ekonomisk information 

Bokslutskommuniké 2011  21 februari 2012   

Årsredovisning 2011  27 april 2012  

Årsstämma 2011  29 maj 2012    
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Om Crown Energy AB (publ) 
Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy”) är en internationell olje- och gaskoncern. Crown Energy 

fokuserar på prospekteringsmöjligheter med stor potential avseende utvinningsbara reserver för olje- 

och gasprojekt i underexploaterade områden, initialt Afrika. Koncernen har verksamhet i 

Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. För mer 

information besök gärna www.crownenergy.se. 

 

 

Adress: 
Crown Energy AB (publ) 

Engelbrektsgatan 9-11, 

SE-114 31 Stockholm, Sverige 

www.crownenergy.se 

http://www.crownenergy.se/
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Räkenskaper 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

Belopp i kronor (kr) 2011-01-01 

  2011-08-31 

    

Nettoomsättning – 

Övriga rörelseintäkter – 

Övriga externa kostnader -902 

Personalkostnader – 

Av- och nedskrivningar – 

Rörelseresultat -902 

    

Finansiella intäkter – 

Finansiella kostnader – 

Resultat före skatt -902 

    

Skatt – 

Periodens resultat -902 

    

Resultat per aktie och aktiedata   

Antal aktier vid rapportperiodens utgång 50 000 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 50 000 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 50 000 

Resultat per aktier före utspädning (kr) 
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 

-0,02 
-0,02 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 

    

TILLGÅNGAR   

    

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 37 011 821 

Summa anläggningstillgångar 37 011 821 

    

Omsättningstillgångar   

Fordringar koncernföretag 400 000 

Övriga fordringar 323 307 

Likvida medel 3 030 438 

Summa omsättningstillgångar 3 753 745 

SUMMA TILLGÅNGAR 40 765 566 

    

    

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

    

Belopp i heltal kronor (kr) 2011-08-31 

    

EGET KAPITAL   

Kapital och reserver som kan hänföras till 
moderföretagets ägare 

  

Aktiekapital 50 000 

Bundna reserver 450 000 

Balanserat resultat -57 619 

Periodens resultat -902 

Eget kapital 441 481 

    

SKULDER   

Långfristiga skulder   

Lån från närstående parter 22 220 325 

Summa långfristiga skulder 22 220 325 

    

Kortfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder 17 986 833 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 927 

Summa kortfristiga skulder 18 103 760 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 40 765 566 
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Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag 
 

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 

    

Ingående eget kapital 48 959 

    

Periodens resultat -902 

Ej registrerad nyemission 450 000 

Periodens omräkningsdifferens -56 576 

Utgående eget kapital 441 481 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
 

  2011-01-01 

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -902 
    
Förändringar i rörelsekapital - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 902 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 324 249 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 256 738 

Förändring av likvida medel 2 931 587 
    
Avstämning av förändring i likvida medel   
Ingående balans likvida medel 98 959 
Kursdifferens i likvida medel -108 
Utgående balans likvida medel 3 030 438 

Förändring av likvida medel 2 931 587 
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Nyckeltal koncernen 
 

Belopp i: kronor (kr) där inte annat anges 

2011-01-01 

2011-08-31 

    

Resultat   

    

Rörelseresultat -902 

Resultat efter skatt -902 

    

Avkastningsmått   

Avkastning på eget kapital, % -0,4% 

    

Finansiell ställning   

Soliditet, % 1,1% 

Substansvärde per aktie, SEK 8 830 

Balansomslutning 40 765 566 

Eget kapital 441 481 

Investeringar 19 424 249 

    

Per aktie   

Totalt antal utestående aktier, st 50 000 

Resultat per aktie, kr -0,02 

Eget kapital per aktie, kr 8 829,62 

    

Anställda   

Medelantal anställda, st 1,0 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

  2011-01-01 2010-04-14 

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 2010-12-31 

      

Nettoomsättning – – 

Övriga externa kostnader – -1 041 

Personalkostnader – – 

Av- och nedskrivningar – – 

Rörelseresultat – -1 041 

      

Ränteintäkter – – 

Räntekostnader och liknande poster – – 

Resultat efter finansiella poster – -1 041 

      

Skatt – – 

Resultat efter skatt – -1 041 

 

  



 

10 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
        

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 2010-08-31 2010-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 500 000 – – 

Fordringar hos koncernföretag 21 243 738 – – 

  21 743 738 – – 

        

Summa anläggningstillgångar 21 743 738 – – 

        

Omsättningstillgångar       

        

Kortfristiga fordringar       

Fordringar hos koncernföretag 400 000 – – 

        

Kassa och bank 98 959 100 000 98 959 

SUMMA TILLGÅNGAR 22 032 202 100 000 98 959 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 

Pågående nyemission 450 000 – – 

Summa bundet eget kapital 500 000 50 000 50 000 

        

Fritt eget kapital       

Balanserat resultat -1 041 – – 

Årets resultat – – -1 041 

Summa fritt eget kapital -1 041 – -1 041 

        

Summa eget kapital 498 959 50 000 48 959 

Långfristiga skulder       

Skulder till närstående 21 743 738 – – 

Summa långfristiga skulder 21 743 738 – – 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till koncernbolag – 50 000 50 000 

Summa kortfristiga skulder – 50 000 50 000 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 22 242 697 100 000 98 959 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital i sammandrag 
 

Belopp i kronor (kr) 2011-08-31 2010-08-31 2010-12-31 

        

 Ingående eget kapital   48 959 50 000 – 

 Periodens resultat   – – -1 041 

 Periodens totalresultat   48 959 50 000 -1 041 

Nyemission – – 50 000 

Inbetalt men ej registrerat kapital 450 000 – – 

 Utgående eget kapital   498 959 50 000 48 959 

 


