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Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag (”Crown Energy”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) är en internationell olje - och gaskoncern
som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. 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.

Fjärde kvartalet






Bol aget redovisar i ngen omsättning eller rörelseintäkter.
Koncernen har under kva rtalet inte haft några rörelseintäkter. Totala rörelsekostnader för fjärde kva rtalet uppgick
ti l l -3 370 (-2 684) TSEK, vi lka främst består i personal- och övri ga externa kostnader. Rörelsekostnaderna motsvarar
Bol a gets rörel s eres ul ta t.
Fjä rde kvartalets resultat uppgick ti ll -6 489 (-5 808) TSEK efter s ka tt, mots va ra nde -0,23 (-0,22) SEK per a kti e.
Inves teri nga r under fjä rde kva rta l et uppgi ck ti l l 515 (1 991) TSEK.

12 månader





Bol aget redovisar i ngen omsättning eller rörelseintäkter.
Koncernen har under året inte haft några rörelseintäkter. Totala rörelsekostnader helåret uppgick till -9 448 (-9 271)
TSEK, vi l ka frä mst består i pers onal- och övri ga externa kos tnader. Rörelsekostnaderna motsvarar Bolagets
rörel s eres ul ta t.
Peri odens res ul ta t efter s ka tt uppgi ck ti l l -21 115 (-14 399) mots va ra nde -0,76 (-0,56) SEK per a kti e.



Inves teri nga r under å ret uppgi ck ti l l 3 830 (3 229) TSEK.

Sammanfattning av viktiga händelser under 2014






I juni 2014 ga v Bol aget ut ett två å rigt konvertibelt s kuldebrev (KV1 2014/2016), med en å rlig rä nta om 10 %.
Konverti bel emi s s i onen ti l l förde Crown Energy 16 984 TSEK i l i kvi da medel (före emi s s i ons kos tna der).
I s a mband med konverteringsperioden under juni 2014, utnyttja des 298 732 konverti bler i serien KV1 2013/2016,
vi l ket i nnebar a tt lika många nya aktier tecknades under perioden. Konverteringarna ökade Bolagets aktiekapital
med 8,8 TSEK och övri gt ti l l s kjutet ka pi ta l med 2 390 TSEK (netto efter upps kjuten s ka tt).
Bol a get a nl i ta r i juni 2014 ABG Sunda l Col l i er s om fi na ns i el l - och s tra tegi s k rå dgi va re.
I december 2014 utnyttja des 100 000 konvertibler i s erien KV1 2014/2016. Konverteringen innebar a tt Bolagets
a kti er ökade med lika må nga aktier, a ktiekapitalet med 2,9 TSEK och övri gt ti llskjutet ka pital med 833 TSEK (netto
efter upps kjuten s ka tt).

Finansiell information i sammandrag
Koncernen, TSEK
Nettoomsättning
Övri ga rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Fi nansnetto
Peri odens resultat, efter skatt
Res ultat per a ktie
Eget ka pital per a ktie
Förä ndring a v likvida medel
Ka s saflöde från investeringar i immateriella tillgångar
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2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Kv 4
–
–
-3 370
-3 370
-3 073
-6 489
-0,23
2,03
-1 363
-515

Kv 4
–
–
-2 684
-2 684
-2 987
-5 808
-0,22
2,10
-7 344
-266

Helår
–
–
-9 448
-9 448
-12 411
--21 115
-0,76
2,07
-1 994
-3 830

Helår
–
–
-9 271
-9 271
-8 571
-14 399
-0,56
2,49
24 821
-3 229

VD:s kommentar
Bä s ta Akti eä ga re och Inves tera re,
2014 ha r va ri t ett turbul ent å r men med må nga fra ms teg !
Vi ha r kommi t en bra bi t på vä g i bygga ndet a v ett pros pekteringsbolag i nom olja och ga s med s tor potential ti ll s tort
vä rdeskapande. Våra tillgångar är nu på plats och bildar tillsammans en bra mix av geografisk och geologisk spridning. Var
och a v vå ra ti l l gå nga r ha r potenti a l a tt ti l l s ka pa Crown Energy och des s a kti eä ga re s tora vä rden.
Det fi nns numera ett s tarkt intresse för Block 2B i Sydafrika från andra oljebolag. Under 2014 s lutfördes inte bara 3D-seismik
på A-J-bassängen på licensen, utan även andra vi ktiga a nalyser och delar a v det tekniska a rbetsprogrammet för i nnevarande
pros pekteringsåtaganden har genomförts. Detta har bäddat för att tillföra ytterligare underlag och säkerhet för uppdaterade
res ursestimat. Vi s er fram emot a tt genomföra en uppdaterad CPR (Competent Pers ons Report) för Bl ock 2B i Syda fri ka .
Ol jeprisets nedgång fra m ti ll idag har va rit ett gissel för branschen. För oss som i dagsläget i nte har nå gon produktion i våra
ti l lgångar ha r det inte fått några direkta konsekvenser för i ntjäning eller resultat, men för i ndustrin som helhet finns så klart
bl a nd a nnat en större osäkerhet för framtida investeringar. Dock ska nämnas två s aker som kan få direkt positiv effekt för
os s , 1) a tt det allmänna kostnadsläget för prospekteringsarbeten gå tt ner, och 2) a tt kostnader för a tt bygga ut fyndigheter
ti l l produktion kommit ner, vi lket slår enormt i de totala kostnaderna för ett produceran de fält sett över ett livsspann på 1525 å r s om ett fält kan tä nkas producera olja och/eller gas. Som ett exempel kan nämnas a tt vi d initiala uppdateringar av
ekonomiska modeller i en potentiell utbyggnad av fyndigheten Venus i Ekva torialguinea så är kostnadsmassan så pass mycket
l ä gre, framförallt för hyra av produktionsfartyg, så att nuvä rdet är högre trots ett oljepris kring dagens. Vi kan dock konstatera
a tt vi i nget vet om ol jeprisets forts a tta ni vå er, va rför noggra nna s tä llningstaganden och berä kninga r må s te göras
forts ä ttningsvis för a tt utröna eventuell utbyggnad inom Block P. Detta görs tillsammans med vå ra partners för närvarande.
Ma da gaskar ha r ett mycket bättre politiskt l äge och vi ha r s ett både pengar s trömma i n i l andet generellt samt ä ven en del
pos itiva nyheter från oljesektorn specifikt. Vi arbetar fortsatt med att hitta en lösning för att fi nansiera borrningar i vår licens
Ma nja .
I Ira k är det är fortsatt svå rt att förutspå den framtida utvecklingen och vi dareförmedla en säker bild a v läget i regionen. Trots
detta för Crown Energy fortsatt diskussioner med ett a ntal potentiella partners om ett samarbete och finansiering för att
utveckl a de enorma tillgångarna som finns inom regionen. Det handlar främst om a ktörer från Mellanöstern och från As ien.
Vi ha r den senaste ti den sett en kraftig nedgång i oljepriset, men eftersom vi i nte i dagsläget har någon produktion påverkas
vi i nte direkt av detta. Men det är ju självklart negativt för branschen som helhet, även om de flesta aktörerna ser situati onen
s om övergående och att det på längre s ikt å tergår ti ll l iknande situation som va rit under de senare å ren. Vi kan nog förvänta
os s att investeringar kommer att minska i industrin den närmsta ti den men att på längre sikt kommer det inte att påverka
i nvesteringstakten. Behovet a v energi ä r forts a tt högt och öka nde enligt ra pporter frå n bl .a. Opec och ledande
bra ns cha ktörer.
Ul ri k Ja ns s on
VD Crown Energy AB (publ )
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Verksamheten 2014, januaridecember
Resultaträkning
Rörelseresultat
Övri ga externa kostnader uppgick under fjä rde kvartalet
ti l l -2 394 (-1 316) TSEK. Ca 1 000 TSEK a v dessa kostnader
ä r hä nförliga ti ll fi nansiella och s tra tegiska rå dgivare.
Borts ett frå n detta, ha r kos tnaderna generellt minskat
och detta förkl aras bl and a nnat a v fä rre
ma rknadsföringsevent jä mfört med föregående år samt
l ä gre rörel sekostnader hä nförliga ti l l den i rakiska
l i censen. För helåret uppgår de externa kostnaderna till
-4 448 (-3 948) TSEK. Som nä mnts ova n ä r ökningen
hä nförlig till kostnader för rå dgiva re. Bortsett från detta,
ä r kos tnaderna l ä gre ä n under 2013. Förutom ovan
förkl aring, hade Bolaget under 2013 kostnader hänförliga
ti l l kons ulttjänster i s a mband med upprä ttande av
fi nansiella ra pporter. Det förekom under 2013 ä ven
kos tna der hä nförl i ga ti l l 2012 å rs noteri ng.
Pers onalkostnaderna för fjärde kvartalet uppgår till -958
(-1 320) TSEK och för hel året ti ll -4 863 (-5 259) TSEK.
Pers onalkostnaderna ha r mi nskat jä mfört med
föregå ende å r, vi lket förklaras a v a tt en a nställd har varit
förä l draledig under peri oden juni-december. Detta har
dä rmed mi ns ka t l öne-och pens i ons kos tna derna .
Avs kri vningar på i nventarier uppgår under det fjärde
kva rta let ti l l -8 (-33) TSEK och för hel året ti ll -33 (-33)
TSEK. Inventarierna förvä rva des förs t under s l utet av
2013 och a vs krivningarna gjordes därför i sista kvartalet
för ett hel t å r.
Övri ga rörelsekostnader om -10 (-15) TSEK för det fjärde
kva rta let och för hela helåret om -104 (-31) TSEK a vser
va l utakurseffekter på rörel s efordri nga r-och s kul der.
Tota la rörelsekostnader för det fjärde kvartalet uppgår till
-2 182 (-2 684) TSEK och för helåret -8 260 (-9 271) TSEK.
Då i nga i ntä kter ha r genererats mots varar
rörel s ekos tna derna ä ven rörel s eres ul ta tet.

Finansnetto
Fi nansnettot för fjä rde kva rtalet uppgick ti ll -3 073 (-2
987) TSEK. De fi nansiella i ntäkterna uppgår ti ll 1 339 (0)
TSEK och ä r frä ms t hä nförliga ti ll va lutakurseffekter till
föl jd av att den svenska kronan har försva gats gentemot
den a merikanska dollarn under 2014. De finansiella
kos tnaderna a vs er ti ll s törsta delen rä n tekostnader för
konvertibellån. För helåret uppgår finansnettot ti ll -12
411 (-8 571) TSEK. Förkl aringen ti ll den s tora ökningen
jä mfört med föregående å r, ä r del s a tt Bolagets första
konvertibel KV1 2013/2016 ga vs ut förs t under ma j 2013
vi l ket i nnebär a tt rä ntekostnaderna under 2013 enbart
a vs å g s ju må nader. Dä rtill ha r Bol aget gi vi t ut en ny
konverti bel , KV1 2014/2016, under ma j 2014.
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Skatt
Bol aget redovi sar under hel året 2014 en upps kjuten
s ka tteintäkt i res ultaträkningen, hä nförlig ti ll en
a kti vering a v s ka ttemässiga underskott. Intä kten för
hel året uppgår ti l l 744 (3 443) TSEK. Ti l l föl jd av en
omvä rdering a v det s kattemässiga underskottet under
fjä rde kva rta l et, ha r den upps kjutna s ka ttefordran
mi nskat jä mfört mot det tredje kva rta l et. Detta har
i nneburit en uppskjuten skattekostnad om -46 (137) TSEK
i det fjärde kva rtalet. Se not 9 Uppskjuten skatt, för mer
i nforma ti on.

Resultat efter skatt
Res ultatet (efter skatt) för fjärde kvartalet uppgick till -5
301 (-5 808) TSEK, mots va rande -0,19 (-0,22) SEK per
a kti e. Resultatet (efter s katt) för helåret uppgick till -19
927 (-14 399) TSEK, mots va rande -0,71 (-0,56) SEK per
a kti e.

Finansiell ställning
Tota la aktiverade kostnader för anskaffning av rä ttigheter
s a mt kostnader för pros pektering m.m., vi l ka redovisas
s om i mmateriella a nläggningstillgångar, uppgår per 31
december 2014 ti l l 107 459 TSEK, vi l ket är en ökning från
den 31 december 2013 med 15 580 (30 933) TSEK.
Ökni ngen under 2014 består i investeringar om 3 830 (3
229) TSEK och en omrä kningsdifferens om 11 750 (-63)
TSEK. Under 2013 bes tod den s törs ta del en av
nettoökningen i förvärvet a v den i rakiska licensen om
27 767 TSEK. Omrä kningsdifferenserna beror på det
fa ktum a tt vi s sa a v de i mmateriella ti l lgångarna
förvä rva des i amerikanska dollar och omräknas därmed
ti l l balansdagens kurs (se not 11 Immateriella tillgångar).
Ti l l följd av de stora förändringar s om s kett i förhållandet
mel lan SEK och USD under 2014, ha r omrä kningsdi fferensen under å ret dä rmed va ri t vä s entlig och
på verkat ti l l gångarna genom a tt öka dessa.
Omrä kningsdifferensen s om uppstår redovisas direkt i
va l utaomräkningsreserven i övri gt tota l resultat och
på verkar i nte ka ssaflödet. Investeringar under fjärde
kva rta let 2014 uppgår ti l l 515 (1 991) TSEK och
omrä kningsdifferenserna till 5 190 (689) TSEK. Se not 4
Immateriella tillgångar för en uppställning över periodens
förä ndri nga r.
De ma teriella anläggningstillgångarna 99 (132) TSEK har
mi ns ka t med å rets a vs kri vni nga r om 33 TSEK.
Övri ga fordringar uppgår till 6 899 (5 616) TSEK. Ökningen
jä mfört med 2013 förkl aras frä ms t a v förutbetalda
kos tnader hänförliga ti ll Bolagets licens i Sydafrika, vilken
per 31 december 2014 ä nnu i nte ha de ti l l trä tts .
Li kvi da medel uppgick vi d utgången a v 2014 ti l l 34 626
TSEK, jä mfört med 36 585 TSEK den 31 december 2013.
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Bol agets konvertibla s kuldebrev ha r ökat dels ti ll följd av
vä rdeförändringar i det äldre l ånet och dels ti ll följd av
uppta gande av nya lån. Totalt s ett uppgår de konvertibla
s kuldebreven ti l l 55 964 (35 412) TSEK per den 31
december. Se not 8 Konvertibla skuldebrev för mer
i nforma ti on.
Eget ka pital uppgår vi d å rets slut till 57 090 (68 843) TSEK
och förä ndringen s edan 31 december 2013 bes tår i
peri odens tota l resultat, en emi ssion ti l l föl jd av
konverteringar a v konvertibler under juni och december
2014 s a mt redovi sningen a v det upptagna
konvertibellånet under maj 2014. Se ra pporten över eget
ka pi ta l för mer i nforma ti on.
Tota la övri ga avsättningar uppgår per 31 december 2014
ti l l 8 893 TSEK, jä mfört med 8 890 TSEK s a mma period
föregå ende år. Avsättningarna ökade i slutet av 2013 med
6 204 TSEK ti l l följd av den återköpsoption som uppstod
vi d förvä rvet a v Crown Energy Ira q AB. Det redovisade
vä rdet på denna återköpsoption har inte förändrats sedan
å rs bokslutet 2013. Övri ga a vs ä ttningar, hä nförliga till
förvä rvet a v dotterbolaget Amicoh Resources Ltd, uppgår
per 31 december 2014 ti l l 2 689 TSEK.
Lå n frå n närstående uppgår till 6 104 TSEK och har ökat
med 3 250 TSEK s eda n den 31 december 2013.
Övri ga kortfri stiga s kulder bes tår frä ms t av
l everantörsskulder, pers onalrelaterade s ka tter samt
di verse upplupna kostnader och uppgår totalt ti ll 7 472
(6 915) TSEK. Av des sa upplupna kostnader hänförs 5 243
(4 128) TSEK ti l l uppl upen rä nta på det konvertibla
s kul debrevet.

Kassaflöde
Ka s saflödet frå n den l öpande verks amheten uppgår
under helåret ti ll -11 151 (-16 283) TSEK. Under fjärde
kva rta let 2014 uppgår kassaflödet till -2 248 (-5 664) TSEK
för den l öpande verksamheten. Skillnaden under 2014
gentemot 2013 förkl aras frä ms t a v förutbetalda
kos tnader hänförliga ti ll Bolagets l icens i Sydafrika som
va ri era t mel l a n å ren.
Ka s saflödet från investeringsverksamheten uppgår under
fjä rde kva rtalet 2014 ti l l -515 (-1 324) TSEK och -3 830
(-2 664) TSEK för helåret. Detta utflöde består av löpande
i nves teri nga r i Bol a gets l i cens er.
Ka s saflödet frå n fi nansieringsverksamheten uppgår
under hel året ti l l netto 12 987 (43 768) TSEK.
Förä ndringen under 2014 förkl a ras dels a v ett nytt
konvertibellån s om ti llfört verksamheten 15 945 TSEK
netto efter tra ns aktionskostnader, men ä ven en
rä nteutbetalning om -6 208 TSEK och en högre upplåning
ti l l närstående om 3 250 TSEK. Under det fjärde kvartalet
uppgår ka ssaflödet frå n fi nansieringsverksamheten till -1
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400 (-356) TSEK. Se not 10 för s pecifikation över
ka s s a fl ödet frå n fi na ns i eri ngs verks a mheten.
Tota l t kassaflöde uppgår för helåret ti ll -1 994 (24 821)
TSEK och för s i s ta kva rta l et ti l l -1 363 (-7 344) TSEK.

Projekt
Neda n föl jer en uppda teri ng a v s ta tus i projekten.

Block P PDA - Ekvatorialguinea
I och med i nförandet a v det gemensamma operatörss ka pet mellan GE Petrol och Vaalco Energy Inc träder nu
l i censen och projektet i n i en ny fa s. Med en effektiv och
tydl i g s tyrni ng a v projektet s er vi fra m emot nya
a kti viteter i l icensen. Stra tegi fra möver ä r i det närmaste
bes lutat och det bl i r en i nri ktning mot a tt bygga ut
befi ntliga fyndigheter s narare ä n a tt i nrikta kommande
a rbeten mot ytterl i gare pros pektering kri ng nya
fyndi gheter. Detta vä l komnas a v Crown Energy då det
i nnebär a tt ka ssaflöden kan s kapas i nom projektet innan
nya pros pekteringskostnader upps tår. I enl ighet med
Bol agets s tra tegi, a tt va ra i ti diga s keden innan
produktionsfas, s å l i gger detta projekt i s l utfasen av
ti l lgångsstrategin. Även vi d en produktionsstart av
befi ntliga res urser s å nä rmar s i g projektet
s l utdes ti na ti onen i nom utveckl i ngs fa s erna .

3108 Manja – Madagaskar
De s enaste månaderna har en hel del arbeten gjorts inom
l i censen och ett fl ertal i ntressenter ha r ti tta t på det
tekniska ma terial s om Bol aget s tä llt ti l lgängligt i ett
da ta rum i London. Må nga har va ri t i ntresserade och är
öppna för vi dare diskussioner. En del har gi vetvis fått
tä nka a nnorlunda i s ina i nvesteringsplaner på grund av
den s nabba förändringen i oljepriset. I samband med att
ol jepriset förä ndras, s å förä ndras också pri s erna på
utrus tning, tjänster och hyra för ri ggar mm. Därför har det
va ri t en rel ativt l ugn period för denna ti llgång. Något
a nnat s om ka n konstateras ä r a tt fl era i ntressenter är
vi l liga a tt va ra med på del ar a v a kti viteterna och
i nvesteringar i projektet, varför a rbetet fortsätter för att
få i hop pa rtners ti l l vå r Ma nja -l i cens .
Ma da gaskar s om land är fortsatt positivt a tt verka inom
för rå va rubolag och ä ven för a ndra s ektorer. Efter
demokratiska va l och efterföljande ti llträdande av en ny
pres ident i landet är det politiska läget betydligt bättre än
på l ä nge. Ti ll detta ka n nä mnas a tt bolaget Afren Plc
a vs l utade ett borrprogram i slutet a v förra å ret, där det
hi tta des olja i två a v borrhålen. Så dant ä r a lltid positivt
och ti l l dra r i ntres s e ti l l regi onen för i nves teri nga r.

Block 2B – Sydafrika
Under 2014 ha r s tora a rbeten genomförts på Block 2B i
Syda fri ka. Det har lett till att externa intresset för licensen
ha r s trömmat ti l l. Följande a rbeten och fra msteg har
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gjorts i nom l icensen och för Crown Energy under 2014
och fra m ti l l i da g:












3D-s eismiken färdigställs med analys och utvä rdering.
Res ultatet är a tt helt nya strukturer och reservoarer
fra mträ tt i A-J-ba s s ä ngen.
Uppgra dering av resurser från ca 450 miljoner fat till
1,1 mi l jarder fat. Tester av borresultaten från 1989 års
fyndi ghetsborrning på l icensen vi sar a tt s .k. net pay
ha r va ri t gra vt underskattad och a tt fyndigheten i
s å dana fa ll är mycket s törre ä n va d s om ti digare
upps ka tta ts .
I a pri l i ngavs i enlighet med gällande l agstiftning en
a ns ökan om förlängning av licensen för ytterligare två
å r. Under denna ti dsperiod s ka ll ett geologiskt
a rbetsprogram
genomföras s a mtidigt som
förberedelser för borrni ng i form a v bl.a.
mi l jökonsekvensutredningar på börjas. Bolaget har
få tt i nformation om att myndigheterna i Sydafrika har
godkänt den i nlämnade a rbetsplanen och dä rför
i nl eds i nnevarande två å rs prospekteringsfas inom
kort.
Extern pa rt bekostar ett s törre tekniskt a rbete på
l i censen s om en del a v due di l igen ce-process för
eventuell investering i projektet. Beslut hä rom har
ä nnu i nte fa ttats, delvis på grund a v nedgången i
ol jepriset under det s enaste ha lvåret. De befintliga
l i censägarna ka n dock å tnjuta kostnadsbesparingar
för i nnevarande a rbetsåtaganden i nom l icensen
enl i gt l i cens a vta l et.
Myndi ghetsgodkännande a tt ti l l träda Simbo
Petrol eum Ltd s om ä ger 40,5 procent i Bl ock 2B
erhölls. En utdragen process s om tillslut ga v positivt
bes ked och möjl ighet för Crown Energy a tt äga
ol jeti l l gå nga r i Syda fri ka .
Ny s å ka llad CPR (Competent Pers ons Report) är
pl a nerad för Bl ock 2B och i s krivande stund handlas
tjä ns ten upp. Delägarna kommer a tt gemensamt
bekosta ra pporten s om kommer l i gga ti ll grund för
forts a tta arbetet med att farma ut till partner. Bolaget
förvä ntar a tt s å dan ra pport bl i r kl a r i nnan mars
må na ds utgå ng.

Arbeten som genomförts under hösten i nnefattar bland
a nnat så kallad AVO (Amplitude Versus Offset), vilket kort
betyder a tt ma n tes ta r s eismikresultatet ytterl igare,
Sedi mentologi, d.v.s . a na lys a v s a mmansättningen av
jord, s a nd och l era i den förmodade res ervoaren,
Petrofys ik, d.v.s . ka rtl äggning a v berga rtsegenskaper,
s a mt genomför egna a nalys er a v borrkä rnor och
vä ts keprov från källan/fyndet. Utöver detta så testas även
vi s sa kri ngarra ngemang som miljöstudier för potentiella
fra mti da brunna r.
Som ti di gare ra pporterats efter det a tt 3D -seismiken
a na lyserats och den gemförda omvärderingen av tidigare
brunndata s kett på fyndigheten A-J1 s å ha r res urserna
Bokslutskommuniké 2014 - Crown Energy AB - 556804-8598

uppgra derats till ca 1,1 miljarder fat inom licensen Block
2B. Med Crown Energys andel om 40,5 procent innebär
det a tt vå ra pros pektiva res urser uppgår ti l l ca 450
mi l joner fat olja i denna ti llgång. Detta gör A-J-bassängen
i ntressant i s i n hel het och ka n i fl ertalet s ektioner
i nnehålla hydrokarboner i en mycket större omfattning än
va d s om ti digare i ndikerats. Initiala prognoser vi sar att
det ka n finnas flera miljarder fat oriskade oljeekvi valenter
brutto i områ det. Tes tresultat frå n borrni ngen 1989
vi s a de 46 meter s .k. net pay s ka ha vi sat s ig va rit gravt
underskattat och a tt net pay i s tället s kulle va ra ca 190
meter och i s å dana fa ll kan fyndigheten i nnehålla flera
hundra mi l joner fa t ol ja .
Forts a tta a rbeten i nom licensområdet inriktar sig nu på
a tt korrekt defi niera och dokumentera s trukturerade
hydroka rbonackumulationer, som i sin tur visar vart nästa
borrni ng s kall s ke. Så dana a rbeten behöver i nnefatta
geofys iska och geologiska modelleringar och visst
s eismiskt arbete för att a vriska strukturerna. I slutändan
s ka ll detta utmynna i en hel t ny uppdaterad CPR
(Competent Pers ons Report) s om kommer a tt
kommuniceras ti l l marknaden och a nvä ndas för
forts ä ttni ngen i nom l i cens en.
Angå ende den option s om utfärdades ti ll Afren Pl c att
förvä rva ytterligare 25 procent i licensen mot borrande av
brunnar s å anser Bolaget att det i nte ä r s annolikt att den
kommer a tt utnyttja s med hä nsyn ti l l Afren Pl c’s
nuva ra nde fi na ns i el l a s tä l l ni ng.
Ba s erat på den bevi sade ol jeförekomsten från
fyndi ghetsborrningen 1989 ä r Crown Energys bedömning
a tt det bör finnas betydande kommersiella mängder olja
i nom områ det. Det s kulle i nnebära a tt forts atta
borrni ngar kommer att va ra av utvärderingskaraktär och
s na rare va ra nä rmare utbyggnad ä n pros pekteringsborrni ngar. Bolaget fortsätter a tt utvä rdera alternativ för
forts ä ttni ng för s i n a ndel i l i cens en.

Salah ad-Din - Irak
Det ä r forts att s vårt a tt förutspå en fra mtida utveckling
och s a mtidigt vi dareförmedla en s äker bi ld a v läget i
regi onen. De ra pporter vi få r frå n regi onen fastställer,
gi vetvi s under förutsättning a tt Ira k ka n kl ara a v a tt
ha ntera de rebelliska s trömningar s om opererar i Iraks
norra delar, att provi nsen Salah a d-Din specifikt och Irak
s om hel het kommer s tä rkta ur denna proces s där
regi onerna får ett större inflytande och Bagdad mer och
mer i nri ktar s i g mot de federala frå gorna s åsom en
federa l s ta t norma l t s ett företa r s i g.
Crown Energy för fortfa ra nde diskussioner med ett antal
potentiella pa rtners om ett s a marbete och finansiering
för a tt utveckl a de enorma ti llgångarna s om regionen
hys er.
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Li censen, s om omfattar hela regionen Salah ad-Din, om
ci rka 24 000 kva dra tkilometer, i norra Irak, innehåller ett
fl ertal exi s terande ol jefält, exempelvis Ajeel, Ha mrin,
Ti kri t och Ba lad, vi l ka bedöms i nnehålla fl era miljarder
potentiella fa t ol ja . Trots de s tora och uppenbara
kommersiella fyndi gheterna, ha r enbart begränsad
produktion s kett, på ett ens taka fä lt. Akti vi teterna har
under de s enaste 20 å ren också va rit begränsade till följd
a v den pol i ti s ka i ns ta bi l i teten.
Utöver des sa s tora s trukturer fi nns ä ven ett s tort antal
fä l t som ä ven de har borrats och till viss del testats. Dessa
fä l t ä r av i ntresse att s nabbt ta reda på om de kan sättas i
produktion i ett enklare förfarande med endast några
kompletterande borrningar och med utrustning anpassad
för en i nitial produktion. Detta s kulle va ra en a vsevärd
fra mgå ng för ti llgången och ett fl ertal diskussioner förs
med potentiella partners för ett sådant projekt. Det finns
ett pa r s trukturer s om ä r i dentifierade a tt utröna om
detta s kulle va ra möjl igt. Ett pa r a v dem l i gger nära
huvudorten Ti krit, vi lket ä ven underlättar för l ogistiken.
Så dana s trukturer ka n ä ndå i nnehålla res urser i
s torl eks ordni ngen 50-250 mi l joner fa t ol ja .
I s a mtal med a ns variga i Sa l ah a d -Din-regionen förs
di s kussioner om vad som är den bästa framkomliga vägen
för os s s om oljebolag och för utvecklingen a v regionen.
Det fra mgår tydl igt a tt a rbeta för produktion ä r vi ktigare
ä n nå gonting a nnat och det ä r det s om pri oriteras i
a rbeten med denna ti l lgång. Crown Energy har en
l öpande kontakt med s tyret i Sa lah a d -Din och följer
utveckl i ngen i provi ns en noggra nt.

Viktiga händelser under perioden
Konverteringar KV1 2013/2016
Den 8 ja nuari 2014 regi s trerades 246 934 nya a ktier i
Crown Energy hos Bol agsverket, ti l l föl jd av de
konverteringar a v Crown Energys konverti bel KV 1
2013/2016 s om gjordes under december 2013.
Mel lan den 1 och 30 juni 2014 hade i nnehava re av Crown
Energys konvertibel KV1 2013/2016 möjl i ghet a tt
konvertera ti ll a ktier. 298 732 konvertibler utnyttjades
vi l ket i nnebar a tt lika många nya aktier tecknades under
peri oden. Det nomi nella vä rdet på de utnyttjade
konvertiblerna under konverteringsperioden i juni 2014
uppgick till 2 987 TSEK. Konverteringarna ökade Bolagets
a kti ekapital med 8,8 TSEK och övri gt ti llskjutet kapital
med 2 390 TSEK (netto efter uppskjuten s katt). De nya
a kti erna registrerades hos Bolagsverket den 25 juli 2014.

ut, bol agsordningen har ä ndrats och bolaget genomförde
na mnä ndri ng.

Riktad emission av konvertibler
Under a ndra kva rta let genomfördes en konvertibelemi ssion i s yfte a tt förs tä rka fi na nsiell s tä llning och
l i kviditet. Totalt emitterades 2 071 236 konvertibler till en
teckni ngskurs om 82 procent vi lket medförde a tt Bolaget
tota l t ti llfördes 16 984 TSEK (före emissionskostnader),
del s genom kontant betalning s amt genom kvi ttningsemi ssion. De nya konvertiblerna (KV1 2014/2016) har
s a mma vi llkor och slutdatum s om den tidigare serien KV1
2013/2016 men l öper ett å r kortare då starten sker i maj
2014 i s tä l l et för ma j 2013.

Uppdatering av prospektiva resurser i
Sydafrika-licensen
Som ti di gare ra pporterats efter det a tt 3D -seismiken
a na lyserats och den ge nomförda omvä rderingen av
ti di gare brunndata s kett på fyndi gheten A-J1 s å har
res urserna uppgraderats ti ll ca 1,1 mi l jarder fat inom
l i censen Bl ock 2B. Med Crown Energys a ndel om 40,5
procent i nnebär det a tt Bol agets prospektiva resurser
uppgår ti ll ca 450 mi l joner fa t olja i denna tillgång. Detta
ha r i sin tur medfört att tillgången ådragit sig stort intresse
frå n a ndra s törre bolag s om ä r i ntresserade a tt endera
utöka s i n verks amhet el l er på börja verks amhet i
Syda fri ka .

Rådgivare
Under juni må nad blev det kl art a tt Bol aget engagerar
ABG Sundal Col l ier s om fi na nsiell- och s trategisk
rå dgi vare. ABG Sundal Col l ier, l edande nordisk
i nvestmentbank, tillför expertis inom energiområdet med
i nternationellt kontaktnät vi lket kommer a tt i nnebära att
Bol aget och dess ti llgångar kommer a tt exponeras och
vä rdes ä tta s på den i nterna ti onel l a ma rkna den .

Konverteringar KV1 2013/2016
Under konverteringsperioden den 1 och 30 december
2014 va l de innehavare a v Crown Energys konvertibel KV1
2014/2016 a tt konvertera ti l l a kti er. Tota lt 100 000
konvertibler utnyttja des. Det nomi nella vä rdet på de
utnyttja de konverti blerna uppgick ti l l 1 000 TSEK.
Konverteringen i nnebar a tt Bol a gets a ktier ökade med
l i ka många a ktier, a ktiekapitalet med 2,9 TSEK och övrigt
ti l lskjutet kapital med 833 TSEK (netto efter uppskjuten
s ka tt). Då registrering hos Bolagsverket ännu i nte gjorts
per å rs skiftet, har detta a ktiekapital redovisats s om Ännu
ej registrerat aktiekapital.

Registrering av ny styrelse m.m. i Crown
Energy Iraq
Under första kva rtalet 2014 regi strerades ändringar hos
Bol agsverket a vs eende koncernbolaget Crown Energy
Ira q AB. Bl and a nnat s å har s tyrelsen ti ll vi ssa delar bytts
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Händelser efter rapportperiodens
utgång
Registrering av nya aktier
Den 23 ja nuari 2015 regi strerades de 100 000 nya
a kti erna i Crown Energy hos Bolagsverket, till följd av ovan
nä mnda konverteringar a v Crown Energys konvertibel KV

Risker och osäkerhetsfaktorer
En deta ljerad beskrivning a v bolagets risker finns angivna
i Crown Energys årsredovisning för 2013. Inga a vgörande
förä ndringar a v vä s entliga ri sker eller osäkerhetsfaktorer
ha r s kett under peri oden för koncernen eller
moderbolaget. Nedan ha r nå gra a v de s törs ta riskerna
s a mma nfa tta ts .

1 2014/2016.

Myndighetsgodkännande Sydafrika
Den 27 ja nuari 2015 erhöll Bol aget myndi ghetsgodkännande för förvärvet av Simbo Petroleum Ltd som
i nnehar 40,5 procents ä garandel i Bl ock 2B i Syda frika.
Äga rprövningsprocessen för Crown Energys förvä rv av
a ndelar i Block 2B i Sydafrika är därmed klar. Detta är sista
föruts ättningen för a tt förvä rvet och ti llträdet a v bolaget
Si mbo Petrol eum Ltd ka n s l utföra s .

Framtidsutsikter
Verksamheten
För nä rva rande a rbetar Crown Energy i ntensivt med alla
s i na ti llgångar, dä r a rbetet med Sydafrika gå r i n i ett
i ntensivt s kede på kort s i kt. Men ä ven Ma dagaskar,
Ekva tori alguinea och Irak är föremål för både teknisk och
s tra tegi s k utveckl i ng.
I övri gt a rbetar Crown med a tt kontinuerligt utvä rdera
nya möjl igheter i l i nje med s i n a ffärsidé och må l . Nya
projekt må s te va ra hå l lbara uti från Crowns
grundläggande vä rderi ngar kri ng pol itisk risk,
i nfra s truktur, mi l jö och potenti a l .
Bol aget arbetar med a tt vidareutveckla förutsättningarna
för i nvesterare a tt ha en a ktie med bland a nnat en god
oms ättning, för a tt Crown s ka va ra en a ttraktiv
i nvestering för bå de mi ndre och s törre i nvesterare på
ma rkna den.

Finansiering och fortsatt drift
Då Koncernen i nte ha r genererat nå gra i ntäkter och
vi ns ter ha r fi na nsiering hi s toriskt s kett genom
nyemi ssioner. Under a ndra kva rta let genomfördes en
ri kta d konvertibelemission, vi lken ti llförde Bolaget 16,9
MSEK. Utöver detta har Bolaget ä ven erhållit en garanti
frå n huvudägare och VD Ul rik Jansson att utan ersättning
a v rä nta tä cka ka pital- och l i kviditetsunderskott om
s å dana uppstår för en kommande tolvmånaders peri od.
Boks lutskommunikén har upprättats med antagandet om
forts a tt drift kommande tolv månader med beaktande av
Bol agets nuvarande finansiella ställning, verksamhet och
a kti viteter, s amt med den ga ranti s om uts tällts enligt
ova n.
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Crown Energys huvudsakliga ri s k kopplat till
verks amheten kring prospektering och utvä rdering är att
de ti l l gångar s om Koncernen i nnehar i nte kommer att
utveckl as ti l l kommersiella fyndi gheter. Även om
Koncernen i da gs läget i nte ha r en ol jeproduktion,
på verkar ä ven oljepriset verksamheten. Lä gre oljepriser
ka n exempelvis påverka Koncernen genom svängningar i
förvä ntade l önsamheter, mi nskat i ntresse för fa rm-outprojekt eller eventuella försäljningar a v ti llgångar. Crown
Energy ha r verks amhet i fl era länder, vi lket i nnebär att
Koncernen uts ätts för en va l utaexponering, främst i
a merikanska dollar. Va l utaexponeringen i a merikanska
dol lar berör s å väl nettoi nvesteringar i utländsk
verks a mhet s om förvä nta de fra mti da i ntä kter.
Ol je- och ga s prospektering ä r en ka pitalintensiv
verks amhet vi lket i nnebär a tt Koncernen i framtiden kan
behöva kapitaltillskott för att kunna fortsätta den löpande
verks amheten och/eller för a tt förvä rva nya l i censer.
Hi s toriskt s ett ha r fi nansiering s kett frä ms t via
nyemi ssioner. Den frä ms ta ri s ken, kopplat till
fi nansieringen, är att eventuella nyemissioner kan komma
a tt s ke i ett mi ndre gynns a mt ma rkna ds l ä ge.
Då Crown Energy bedriver och kan komma att utöka sin
verks amhet i utvecklingsländer ka n faktorer s om politisk,
s oci al, ekonomisk och religiös i ns tabilitet (såsom
terrori sm, mi litärt två ng, kri ng och a l l män s ocial och
pol itisk oro) påverka Bolaget. Denna instabilitet kan ha en
mycket nega tiv på verkan på Bolagets verksamhet vad
gä l ler ti llstånd och s a marbeten. Lä nderna s om Bolaget
verka r i , kan också ha rättssystem som skiljer sig hög grad
frå n Sveri ge, vi l ket ka n på verka Bolagets förmå ga att
utöva eller genomdriva sina rä ttigheter och s kyldigheter.
Des sa ri s ker ha r bl i vit ä n mer a ktuella ti l l föl jd av
föregå ende å rs förvä rv a v en l i cens i Ira k.

Moderbolaget
Moderbolagets res ultat före s ka tt under det sista
kva rta let uppgick ti ll -5 508 (-4 729) TSEK. För helåret
uppgår res ultat före s katt ti ll -17 709 (-12 121) TSEK.
Moderbolagets resultat före s katt har fö rsämrats något
jä mfört med ti di gare å r, vi l ket beror frä mst på de
rä ntekostnader s om uppstår till följd av upptagandet av
det nya konverti bl a s kul debrevet.
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Under 2014 ha r 744 TSEK i uppskjuten s katt redovisats i
res ultaträkningen. Ska tteintäkten ä r hä nförlig ti ll en
a kti veri ng a v s ka ttemä s s i ga unders kott.

Ti l l föl jd a v det konverti bla skuldebrevet ha r ä ven
uppl upna räntekostnader redovisats ti l l ett bel opp om
tota l t 5 243 TSEK.

Li kvi da medel uppgick per 31 december 2014 ti ll 34 485
TSEK, jä mfört med 35 957 TSEK per 31 december 2013.

Utdelning

Anta l anställda i moderbolaget uppgick ti ll 3 (3) personer

Styrel s en kommer ej a tt föreslå någon utdelning på
å rs stämman den 14 ma j 2015.

vi d peri odens s l ut.
Eget ka pital vi d å rets s l ut uppgick ti ll 66 982 TSEK, a tt
jä mföra med 81 268 TSEK per 31 december 2013.
Förä ndringen består i periodens totalresultat, effekter till
föl jd a v konverti belemissioner (konverteringar) under
juni och december 2014 s a mt redovisningen a v det
uppta gna konvertibellånet under maj 2014. Se ra pporten
över eget ka pi ta l för mer i nforma ti on.
Bol agets konvertibla s kuldebrev ha r ökat dels ti ll följd av
vä rdeförändringar i det äldre l ånet och dels ti ll följd av
uppta gande av nya lån. Totalt s ett uppgår de konvertibla
s kuldebreven till 55 964 TSEK per den 31 december. Se
not 8 Konvertibla skuldebrev för mer i nforma ti on.

Rapporttillfällen





Års s tämma 2015
Tremå nadersrapport 2015 (ja nuari-mars 2015)
Sexmå nadersrapport 2015 (ja nuari-juni 2015)
Ni omånadersrapport 2015 (ja nuari-september 2015)

14 ma j 2015
14 ma j 2015
14 a ugusti 2015
13 november 2015

Offentliggörande enligt svensk lag
Crown Energy AB (publ) offentliggör denna i nformation enligt svensk l ag om vä rdepappersmarknaden och/eller svensk l ag
om ha ndel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015, kl 8:10.

Finansiell information
Al l fi nansiell information publiceras på www.crownenergy.se direkt efter offentliggörandet. Aktieägare, övriga aktörer på
a kti emarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska ra pporter
genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

För ytterligare information kontakta
Verks tällande direktör Ul rik Ja nsson

+46 (0)8 400 207 20

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

Adress:
Crown Energy AB (publ)
Norrl a ndsgatan 18,
SE-111 43 Stockholm, Sverige
www.crownenergy.se
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning
Övri ga rörelseintäkter
Övri ga externa kostnader
Pers onalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övri ga rörelsekostnader

–
–
-2 394
-958
-8
-10

–
-1 316
-1 320
-33
-15

–
–
-4 448
-4 863
-33
-104

–
–
-3 948
-5 259
-33
-31

Rörelseresultat

-3 370

-2 684

-9 448

-9 271

Fi nansiella i ntäkter
Fi nansiella kostnader
Resultat före skatt

1 339
-4 412
-6 443

–
-2 987
-5 671

3 176
-15 587
-21 859

19
-8 590
-17 842

9

-46
-6 489

-137
-5 808

744
-21 115

3 443
-14 399

3
3
3
3

28 143
28 143
-0,23
-0,23

26 396
26 396
-0,22
-0,22

27 911
27 911
-0,76
-0,76

25 917
25 917
-0,56
-0,56

2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Omrä kningsdifferenser

-6 489

-5 808

-21 115

-14 399

2 947

418

6 683

-37

Totala poster som kan omklassificeras till resultatet
Övrigt totalresultat, netto efter skatt

2 947
2 947

418
418

6 683
6 683

-37
-37

Summa totalresultat för året

-3 542

-5 390

-14 432

-14 436

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets a ktieägare

-3 542

-5 390

-14 432

-14 436

Periodens totalresultat

-3 542

-5 390

-14 432

-14 436

Belopp i SEK (TSEK)

Inkomstskatt
Periodens resultat

Not

Resultat per aktie och aktiedata
Genomsnittligt antal a ktier före utspädning, tusental
Genomsnittligt antal a ktier efter utspädning, tusental
Res ultat per a ktie före utspädning, kr
Res ultat per a ktie efter utspädning, kr

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

Belopp i SEK (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Imma teriella a nläggningstillgångar
Ma teri ella a nläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övri ga fordringar
Li kvi da medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2014-12-31

2013-12-31

4, 11
11

107 459
99
107 558

91 879
132
92 011

7
5

6 899
34 626
41 525
149 083

5 616
36 584
42 200
134 211

2014-12-31

2013-12-31

827
3
98 114
6 413
-27 152
-21 115

811
8
95 446
-270
-12 753
-14 399

57 090

68 843

6 104
55 964
13 560
8 893

2 854
35 412
11 297
8 890

84 521

58 453

7 472
7 472

6 915
6 915

149 083

134 211

34 385

35 932

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i SEK (TSEK)

Not

EGET KAPITAL
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets
ägare
Akti ekapital
Ännu ej registrerat aktiekapital
Övri gt ti l lskjutet kapital
Res erver
Ba l anserat resultat
Peri odens resultat
Summa Eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Lå n frå n närstående
Konverti bla skuldebrev
Upps kjutna skatteskulder
Övri ga a vsättningar

1,8
7,8
9
6,7

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övri ga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Stä l lda säkerheter och eventualförpliktelser
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

2014-12-31

2013-12-31

68 843

55 433

-21 115
6 683
-14 432
-556

-14 399
-37
-14 436
7 745

618
-218
-956
2 398
837
–
–

13 056
-1 868
-3 443
1 846

Utgående eget kapital

57 090

68 843

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

57 090

68 843

Totalt eget kapital

57 090

68 843

Ingående eget kapital
Peri odens resultat
Övri gt tota l resultat netto efter s katt
Periodens totalresultat
Konverti belt s kuldebrev KV1 2014/2016, netto
Va ra v:
Optionsdel
Emissionskostnader
Uppskjuten skatt
Konverteringar KV1 2013/2016
Konverteringar KV1 2014/2016
Apportemission
Emi s sionskostnader, apportemission*

18 611
-356

*Uppskjuten skatt på emissionskostnader har inte beaktats.

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Not

10

Li kvi da medel vi d periodens början
Peri odens kassaflöde
Kurs differens i l ikvida medel
Likvida medel vid periodens slut

5
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2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

-2 248
-515
1 400
-1 363

-5 664
-1 324
-356

-11 151
-3 830
12 987

-16 283
-2 664
43 768

-7 344

-1 994

24 821

35 925
-1 363
64

43 933
-7 344
-5

36 584
-1 994
36

11 762
24 821
1

34 626

36 584

34 626

36 584
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Nyckeltal koncernen
Kvartalsöversikt – koncern

Belopp i SEK (TSEK) där inte annat anges

Not

2014-10-01

2014-07-01

2014-04-01

2014-01-01

2013-10-01-

2013-07-01

2013-04-01

2013-01-01

2014-12-31

2014-09-30

2014-06-30

2014-03-31

2013-12-31

2013-09-30

2013-06-30

2013-03-31

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Resultat
Övriga rörelseintäkter

–

–

–

–

8

–

–

Rörelseresultat

-3 370

-1 417

-2 369

-2 292

-2 684

-1 769

-2 671

-2 146

Periodens resultat, efter skatt

-6 489

-4 520

-4 088

-5 473

-5 808

-5 498

-865

-2 227

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

Avkastning på totalt kapital, %

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

38,3%

41,3%

43,4%

47,0%

51,2%

48,9%

51,8%

74,0%

0,37

0,31

0,22

0,03

-0,03

-0,15

-0,25

n/a

Avkastningsmått

Finansiell ställning
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Substansvärde per aktie, kr
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde av investeringar

2,03

2,12

2,22

2,30

2,49

2,10

2,37

2,07

149 083

144 655

142 255

134 746

134 426

110 395

117 737

71 887

57 090

59 795

61 783

63 362

68 843

53 996

61 002

53 210

-515

-563

-899

-1 853

-1 324

-617

-368

-354

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

28 143

28 143

27 845

27 598

27 598

25 755

25 755

25 755

Per aktie
Utdelning per aktie, kr
Totalt antal utestående aktier före
utspädning, tusental
Totalt antal utestående aktier efter
utspädning, tusental

3

28 143

28 143

27 845

27 598

27 598

25 755

25 755

25 755

Genomsnittligt antal aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning,
tusental

3

28 143

28 062

27 823

27 823

26 396

25 755

25 755

25 755

3

28 143

28 062

27 823

27 823

26 396

25 755

25 755

25 755

Resultat per aktie före utspädning, kr

3

-0,23

-0,16

-0,15

-0,20

-0,22

-0,21

-0,03

-0,09

Resultat per aktie efter utspädning, kr

3

-0,23

-0,16

-0,15

-0,20

-0,22

-0,21

-0,03

-0,09

2,03

2,12

2,22

2,30

2,49

2,10

2,37

2,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,21

-0,19

0,01

-0,23

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde löpande verksamheten per aktie,
kr

Anställda
Medelantal anställda, st

Årsöversikt – koncern

Belopp i SEK (TSEK) där inte annat anges

Not

2014-01-01

2013-01-01

2012-01-01

2011-01-01

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Helår

Helår

Helår

Helår

–

–

–

342

Resultat
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Periodens resultat, efter skatt

-9 448

-9 271

-9 300

-3 158

-21 115

-14 399

-9 710

-3 042

neg

neg

neg

neg

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

neg

neg

neg

neg

2,4%

Finansiell ställning
Soliditet, %

38,3%

51,3%

71,9%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,37

-0,02

n/a

n/a

Substansvärde per aktie, kr

2,03

2,49

2,15

0,07

Balansomslutning

149 083

134 211

77 133

51 958

Eget kapital

57 090

68 843

55 434

1 247

Kassaflöde av investeringar

-3 830

-2 664

-11 791

-17 974

Per aktie
Utdelning per aktie, kr
Totalt antal utestående aktier före utspädning, tusental

3

Totalt antal utestående aktier efter utspädning, tusental

n/a

n/a

n/a

n/a

28 143

27 598

25 755

17 031

28 143

27 598

25 755

17 031

Genomsnittligt antal aktier, tusental

3

27 969

25 917

20 929

3 906

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

3

27 969

25 917

20 929

3 906

Resultat per aktie före utspädning, kr

3

-0,75

-0,56

-0,46

-0,78

Resultat per aktie efter utspädning, kr

3

-0,78

-0,75

-0,56

-0,46

Eget kapital per aktie, kr

2,03

2,49

2,15

0,07

Kassaflöde löpande verksamheten per aktie, kr

0,00

-0,59

-0,37

-0,16

3,0

3,0

2,0

0,0

Anställda
Medelantal anställda, st

Definitioner av nyckeltal
Data per aktie
Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, procent
Nettoresultat i procent a v genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som i ngående
pl us utgående eget kapital dividerat med två .

Finansiell ställning
Eget kapital, kronor
Eget ka pital vi d periodens slut.
Soliditet, procent
Eget ka pital inklusive minoritet i procent a v
ba l ansomslutningen.
Nettoskuldsättningsgrad
Rä ntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital, där
rä ntebärande nettoskuld innebär rä ntebärande skulder
mi nus räntebärande, kortfristiga fordringar och likvida
medel.
Investeringar
Nettoi nvesteringar i anläggningstillgångar under
peri oden. Periodens investeringar i anläggningstillgångar
mi nskat med periodens försäljningar och utrangeringar.
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Totalt antal utestående aktier, st
Anta l utestående aktier vi d periodens s lut.
Vägt genomsnittligt antal aktier, st
Vä gt a ntal utestående aktier under å ret.
Eget kapital per aktie, kronor
Eget ka pital vi d periodens slut dividerat med a ntal a ktier
vi d periodens slut.
Avkastning på eget kapital, procent
Eget ka pital vi d periodens slut dividerat med
genomsnittligt eget kapital för perioden.
Avkastning på totalt kapital, procent
Eget ka pital vi d periodens slut dividerat med
genomsnittlig balansomslutning för perioden.
Resultat per aktie, kronor
Res ultat efter s katt, dividerat med genomsnittligt antal
a kti er för perioden.

Medarbetare
Medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal a nställda under perioden

13

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Övri ga rörelseintäkter
Övri ga externa kostnader

–
-2 259

–
-1 683

–
-4 294

–
-3 933

Pers onalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övri ga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-958
-8
-1
-3 226

-1 319
-33
-2
-3 037

-4 863
-33
-15
-9 205

-5 258
-33
-6
-9 230

Rä nteintäkter och l iknande poster
Rä nteintäkter från koncernföretag
Rä ntekostnader och liknande poster

344
1 553
-4 179

45
1 440
-3 177

779
6 071
-15 354

85
5 474
-8 450

Resultat före skatt

-5 508
–
-46
-5 554

-4 729

-17 709

-12 121

-137
-4 866

744
-16 965

3 443
-8 678

2014-10-01

2013-10-01

2014-01-01

2013-01-01

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

-5 554

-4 866

-16 965

-8 678

–

–

–

–

–
-5 554

–
-4 866

–
-16 965

–
-8 678

Belopp i SEK (TSEK)

Ska tt
Periodens resultat

Not

9

Moderbolagets totalresultat i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)

Not

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

2014-12-31

2013-12-31

19 704
99
21 244
41 047

19 704
132
21 244
41 080

60 230
601
34 485
95 316
136 363

46 848
910
35 957
83 715
124 795

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL
Eget kapital
Bundet eget kapital
Akti ekapital, 28 844 679 (27 597 745) a kti er
Ännu ej registrerat aktiekapital, 100 000 (246 934) a kti er

827
3

811
8

Summa bundet eget kapital

830

819

94 114
-10 997
-16 965

91 446
-2 319
-8 678

66 152
66 982

80 449
81 268

7,8
1,7

55 964
6 104
62 068

35 412
2 854
38 266

7

7 313
7 313
136 363

5 261
5 261
124 795

34 385
Inga

35 932
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ma teri ella a nläggningstillgångar
Fordri ngar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordri ngar hos koncernföretag
Kortfri s tiga fordringar
Ka s sa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7
5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i SEK (TSEK)

Not

Fritt eget kapital
Överkurs fond
Ba l anserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Konverti belt s kuldebrev
Lå n frå n närstående
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övri ga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Stä l lda säkerheter
Ans va rsförbindelser
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Belopp i SEK (TSEK)
Ingående eget kapital
Peri odens resultat
Peri odens övriga totalresultat
Periodens totalresultat
Konverti belt s kuldebrev KV1 2014/2016, netto
Va ra v:
Optionsdel
Emissionskostnader
Uppskjuten skatt
Konverteringar KV1 2013/2016
Konverteringar KV1 2014/2016
Apportemission
Emi s sionskostnader apportemission*
Utgående eget kapital

2014-12-31

2013-12-31

81 268
-16 965
–
-16 965
-556

62 100
-8 678
–
-8 678
7 745

618
-218
-956
2 398
837
–
–

13 056
-1 868
-3 443

66 982

81 268

1 846
18 611
-356

*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
s om fokuserar på prospekteringsmöjligheter med s tor potential, a vseende utvinningsbara reserver för olje- och gasprojekt i
underexploaterade områden. Koncernen fokuserar på Ekva torialguinea (Block P), Sydafrika (Block 2B) och Ma dagaskar (3108
Ma nja ) s a mt Sa l a h a d-Di n i Ira k.
Moderbolaget är ett a ktiebolag registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Moderbolaget ä r noterat på NGM Equi ty.
Bes öks a dres s en ti l l huvudkontoret ä r Norrl a nds ga ta n 18, 111 43 Stockhol m.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport ha r upprä ttats i enl ighet med IAS 34 Delårsrapportering, Års redovisningslagen, s a mt RFR 1
Kompl etterande redovisningsregler för koncerner. Koncernredovisningen har, i l ikhet med å rsbokslutet för 2013, upprättats
i enl ighet med International Fi nancial Reporti ng Sta ndards ( IFRS) s å som de a nta gits a v EU och den s venska
Års redovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
ra pporteri ng, RFR 2 Redovi s ni ng för juri di s ka pers oner.
Under perioden har s amma redovisningsprinciper ti llämpats s om för rä kenskapsåret 2013 och s å som de har beskrivits i
å rs redovisningen för 2013. Inga nya eller omarbetade s tandarder, tol kningar eller ti llägg beslutade av EU ha r ha ft en effekt
på koncernens res ul ta t och s tä l l ni ng.
Del årsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och delårsrapporten
bör dä rför l ä s a s ti l l s a mma ns med å rs redovi s ni ngen för 2013.

Not 1 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderbolagets nettoomsättning utgör 0 (0) procent förs äljning ti ll a ndra bolag i nom koncernen. Av moderbolagets
rä ntei ntä kter a vs er 100 procent a ndra företa g i nom koncernen per 31 december 2014.

Lån från närstående
Moderbolaget innehar ett rä ntefritt lån från Ul rik Ja nsson (privat samt vi a bolagen Varukungen AB och USB Investment BVI)
uppgå ende ti l l 6 104 TSEK per 31 december 2014. Lå net ha r öka t med 3 250 TSEK s eda n å rs boks l utet 2013.
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Köp av tjänster
Två pers oner ti llhörande företagsledningen, Peter Mi kk elsen och Da vi d Jones, ä r och/eller ha r va ri t engagerade i sina
res pektive l edningspositioner under konsultavtal. Tjä nsterna köps på normala kommersiella vi l lkor och fa kturering sker
l öpande efter utfört a rbete. Under perioden har Peter Mikkelsen fakturerat totalt ca 11 TGBP. Crown Energy köper även
tekniska konsulttjänster frå n Simco Petroleum Ltd (”Simco”). Alan Simonian, Crown Energys ordförande, ä ger 33 procent i
Si mco och ä r också s tyrelseledamot i s amma bolag. Tjä nsterna frå n Si mco köps på normala ko mmersiella vi llkor. Under
peri oden ha r tjä ns ter köpts uppgå ende ti l l ca 45 TUSD.

Övrigt
Styrel s en beslutade i a pril 2014 a tt genomföra en ri ktad nyemission a v konverti bler. För a tt förenkla a dministrationen
bol agsrättsligt och för att möjliggöra för investerarna att direkt kunna handla med konvertiblerna beslutades att Ulrik Jansson
s å lde konvertibler i konvertibelserien KV1 2013/2016 ti l l i nvesterarna och själv tecknar de nyemitterade konvertiblerna i
s eri en KV1 2014/2016. Med hänsyn till att Ulrik Jansson är styrelseledamot och verkställande direktör i Crown Energy och
dä rmed ti llhör den kategori av personer s om omfattas av 16 ka p. a ktiebolagslagen, förutsatte även beslut om godkännande
a v den ri ktade emissionen att det biträddes av a ktieägare med minst nio tiondelar a v såväl de avgivna rösterna som de aktier
s om a r företrä dda vi d bol a gs s tä mma n. Bes l ut godkä ndes på å rs s tä mma n den 14 ma j 2014.

Not 2 Ägarstruktur
Den 23 ja nuari 2015 registrerades ytterligare 100 000 a ktier till följd av konverteringen av Crow n Energys konvertibel KV1
2014/2016. Des sa aktier redovisas i de finansiella rapporterna som Ännu ej registrerat aktiekapital, då registreringen skedde
efter rä kenskapsårets s lut. Antalet a ktier registrerade i Crown Energys a ktiebok vi d offentliggörandet a v denna ra pport
uppgi ck ti l l 28 243 411 s tycken med ett kvotvä rde på 0,03 SEK/a kti e.
Crown Energy ha r omkri ng 2 000 a kti eä ga re. Bol a gets a kti e ä r notera d på NGM Equi ty.
Fem s törs ta a kti eä ga rna per offentl i ggöra ndet a v denna del å rs ra pport:

Not 3 Resultat per aktie samt antal aktier
Crown Energy ha r s edan ti digare s tällt ut tota l t 814 954 s tycken teckningsoptioner s om s kulle kunna omvandlas till
mots va rande a ntal s tamaktier. Under 2013 och i maj 2014 har konvertibler s tällts ut, som vid en konvertering även de, skulle
kunna omvandlas ti ll motsvarande a ntal s tamaktier. Då teckningskurserna för optionerna överstiger genomsnittskursen för
s ta maktier under redovisade perioder, uppstår i ngen utspädningseffekt. Optionerna respektive konvertiblerna anses heller
i nte va ra utspädande om de medför a tt resultat per a ktie skulle bli bättre (större vi nst eller mindre förlust) efter utspädning
ä n före uts pä dni ng. Va rken teckni ngs opti onerna el l er utes tå ende konverti bl er ä r uts pä da nde.

Not 4 Immateriella tillgångar
Imma teriella ti llgångar utgörs a v a nskaffning a v rä tti gheter s amt kostnader för projektering m.m. Ingen a vskrivning görs
under prospekterings-och utbyggnadsfasen. Peri odens i nvesteringar a vs er nedlagda kostnader för pros pektering, dvs.
mä tni nga r, geol ogi s ka och ge ofys i s ka unders ökni nga r m.m.
Omrä kningsdifferenserna hänför s ig till förvärvet av Amicoh Resources Ltd (vilket gjordes i USD) och det faktum att dessa
ti l lgångar omräknas ti ll balansdagens kurs. Omrä kningsdifferensen som uppstår redovisas direkt i valutaomräkningsreserven
i övri gt tota l res ul ta t.

Bokslutskommuniké 2014 - Crown Energy AB - 556804-8598

17

Koncernen (TSEK)

2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Ingå ende redovisat vä rde
Peri odens investeringar
Peri odens ökning genom förvärv a v dotterbolag, netto
Omrä kningsdifferenser

101 754
515
–
5 190

61 432
1 991
27 767
689

91 879
3 830
–
11 750

60 946
3 229
27 767
-63

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

107 459

91 879

107 459

91 879

Not 5 Likvida medel
Per 31 december 2014 i ngår i l ikvida medel 34 335 TSEK a vs edda för betalning a v a ktierna i det bolag s om äger 40,5 procent
a v Bl ock 2B-licensen i Sydafrika. Bankmedlen är placerade på ett s.k. Escrow-konto, vi lket innebär a tt de ä r i förvar hos tredje
pa rt ti lls dess att förvärvet har fullbordats. Fullbordandet av förvä rvet förutsätter den sydafrikanska myndigheten Petroleum
Agency SA:s godkännande. Crown Energy förvä ntar s ig a tt detta godkännande s ker i nom en tremånaders-period från
ra pportda gens da tum.
De s pärrade medlen uppgick per 31 december 2013 ti ll 35 882 TSEK. Mi nskningen under 2014 förklaras av en utbetalning
s om gjordes från Escrow-kontot under första kvartalet 2014 ti ll Crown Energy’s affärskonto för att tä cka kommande s.k. cash
ca l l s frå n opera töreren under 2014. Utbeta l ni ngen godkä ndes a v s a mtl i ga i nvol vera de pa rter.

Not 6 Avsättningar
Neda n följer en sammanställning Koncernens a vsättningar:
Koncernen (TSEK)

2014-12-31

2013-12-31

2 688
1

2 516
170

6 204

6 204

8 893

8 890

Förvä rv Ami coh Resources Ltd
Ti l läggsköpeskilling kommersiell fyndighet
Ti l läggsköpeskilling teckningsoptioner
Förvä rv Crown Energy Iraq
Avs ä ttning för återköpsoption
Utgående balans

Avsättningar i samband med förvärv av Amicoh Resources Ltd
I s a mband med förvärvet 2011 a v dotterbolaget Amicoh Resources Ltd, avtalades om en tilläggsköpeskilling vi d en eventuell
kommersiell fyndighet i Madagaskar, uppgående till maximalt 4 000 TUSD. Den del som betalas ut vi d kommersiell fyndighet
ä r redovi s a d s om en a vs ä ttni ng ti l l ett vä rde om 2 688 TSEK efter nuvä rdes berä kni ng.
Som en del a v köpeskillingen för Ami coh Resources Li mited beslutade bolagsstämman i Crown Energy AB ä ven a tt utge
teckni ngsoptioner ri ktat till säljaren av Ami coh Resources Limited. Det redovisade och verkliga vä rdet per 31 december 2014
på de utgi vna opti onerna ha r fa s ts tä l l ts enl i gt vederta gen opti ons vä rderi ngs model l (Bl a ck& Schol es ).
För mer i nformation om a vs ättningarna, s e å rsredovisningen för 2013. Inga förä ndringar ha r s kett i Crown Energys
bedömni nga r va d gä l l er a vs ä ttni nga rna s eda n 31 december 2013.

Avsättning i samband med förvärv av Crown Energy Iraq AB
I det a ktieöverlåtelseavtal som tecknades med s äljarna a v Crown Energy Iraq, ingick en option om återköp av a ktier i Crown
Energy Ira q. Återköpsoptionen innebär att säljarna av Crown Energy Iraq kan köpa tillbaka 250 aktier i det sålda bolaget under
en vi s s period efter ti llträdet. Med Crown Energy Iraqs i dagsläget totala 1 000 a kti er, s kulle detta innebära a tt säljarna har
rä tt ti l l återköp av 25 procent av aktierna i bolaget. Under a ntagandet att optionen utnyttjas, har en avsättning gjorts med
6 204 tkr.
Enl i gt IAS 39 s kall ett företag värdera finansiella skulder kopplade ti ll egetkapitalinstrument, till verkligt värde. Undantagsfall
ä r nä r i nstrument i nte har ett noterat pris på en a ktiv ma rknad. Crown Energy Ira q ä r ett onoterat företag och det bedöms
dä rför i nte möjligt eller ändamålsenligt att upprätta en verkligt-värde-värdering av dess aktier. Avs ättningen kommer därför,
ä ven i efterföljande redovisning, att redovisas till historiskt anskaffningsvä rde. Inga förändringar har s kett i Crown Energys
bedömni nga r va d gä l l er a vs ä ttni nga rna s eda n 31 december 2013.
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Not 7 Redovisning finansiella instrument
Redovisat och verkligt värde
Det redovisade vä rdet på Övri ga fordringar, Likvida medel, Leverantörsskulder och Övri ga kortfristiga s kulder är en rimlig
upps ka ttni ng a v det verkl i ga vä rdet.
Nuvä rdet på lånet från närstående, motsvarande bedömt verkligt vä rde per 31 december 2014, har beräknats till 5 814 TSEK,
vi l ket ba s era s på en rä nta på 5 procent om l å net s kul l e ha teckna ts ti l l ma rkna ds mä s s i ga vi l l kor.
Nomi nellt vä rde på de konvertibla s kuldebreven uppgår per 31 december 2014 ti l l 78 643 TSEK. Des sa skuldebrev redovisas
ti l l upplupet a nskaffningsvä rde genom a nvä ndandet a v effektivräntemetoden. Detta i nnebär a tt ka s saflödena har
di s konterats till en låneränta om ca 20 procent. De konvertibla skuldebreven handlades per 31 december 2014 på NGM Equity
ti l l 48 procent av det nominella vä rdet, vilket motsvarar ett verkligt vä rde om totalt 37 749 TSEK (i nklusive konverteringsrätt)
och en å rs rä nta om ca 20,8 procent.
Som nä mnts i not 6 Avsättningar, redovisas avsättningen för återköpsoptionen i Crown Energy Iraq, till anskaffningsvärde.
Detta i enl i ghet med unda nta gs regl er i IAS 39.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
Crown Energy kl assificerar, i enlighet med IFRS 13, vä rdering till verkligt vä rde med hjälp av en verkligt-vä rdehierarki (tre
ni vå er) som speglar tillförlitligheten av de indata som används för att göra värderingarna. I enlighet med IFRS 13 för finansiella
i ns trument krä vs upplysningar om vä rdering ti ll verkligt vä rde per nivå . Nedan framgår de fi nansiella poster s om redovisats
ti l l verkl i gt vä rde vi a res ul ta trä kni ngen, fördel a t på de tre ni vå erna :
Koncernen, TSEK
2014-12-31

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

Summa tillgångar

–

–

–

–

Skulder
Fi nansiella s kulder vä rderade ti ll verkligt vä rde via resultaträkningen:
- Avs ä ttning för tilläggsköpeskilling - kommersiell fyndighet
- Avs ä ttning för tilläggsköpeskilling - teckningsoptioner

-

1

2 688
-

2 688
1

Summa skulder

-

1

2 688

2 689

Avs ä ttningar har redovisats för a vtalade ti lläggsköpeskillingar i s amband med förvä rvet a v dotterbolaget Ami coh Resources
Ltd, s e not 6 Avsättningar. Inga förändringar har skett i Crown Energys bedömningar i vä rderingen a v verkligt värde vad gäller
a vs ä ttningarna sedan 31 december 2013. Peri odens totala nettoeffekt till följd av omvärderingar till verkligt vä rde uppgår till
-2 (-143) TSEK och ha r redovi s a ts i res ul ta trä kni ngen s om en (orea l i s era d) fi na ns i el l i ntä kt el l er kos tna d.

Not 8 Konvertibla skuldebrev
Bol aget innehar två s erier konvertibla skuldebrev, KV1 2013/2016 s a mt KV1 2014/2016. KV1 2014/2016 s tä lldes ut i maj
2014 efter beslut på en extra bolagsstämma. Villkor och redovisningsprinciper ä r desamma för båda serierna och finns
bes krivna i å rsredovisningen 2013.

KV1 2014/2016
I s a mband med extra bolagsstämma den 14 ma j 2014, tecknades som ti digare nämnts totalt 2 071 236 konverti bler. Vid full
konvertering kan Bolagets a ktiekapital därmed komma att öka med högst ca 61 TSEK. Antalet a ktier i Crown Energy kommer
vi d ful l konverteri ng a tt öka med 2 071 236 a kti er.
Den ri kta de emi s s i onen regi s trera des hos Bol a gs verket den 11 jul i 2014.
Tota l a tra ns a kti ons kos tna der uppgi ck ti l l 1 039 TSEK.
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Redovisade belopp
Kl a s s i fi ceri ng a v de konverti bl a s kul debreven ä r s om föl jer:

Långfristig upplåning
Koncernen och moderbolaget, TSEK
Konverti bla skuldebrev:
KV1 2013/2016
KV1 2014/2016

2014-12-31

2013-12-31

39 663
16 301

35 412
–

55 964

35 412

För bes krivning a v berä kning a v det verkl iga vä rdet, s e not 7 Redovisning av finansiella instrument. Det verkl i ga värdet
mots va rar den kurs s om det konvertibla s kuldebrevet ha ndlas ti ll på NGM Equi ty per 31 december 2014, i nklusive
konverteri ngs rä tten. Notera a tt den i ba l a ns rä kni ngen redovi s a de s kul den i nte i nkl udera r konverteri ngs rä tten:

Koncernen och moderbolaget, TSEK

Redovisat värde (exkl
konverteringsrätt)

Nominellt värde (inkl
konverteringsrätt)

Verkligt värde (inkl
konverteringsrätt)

55 964

78 643

37 749

55 964

78 643

37 749

Konverti bla skuldebrev

Den upplupna rä nteskulden hänförlig till de konvertibla s kuldebreven har redovisats som en kortfristig skuld och uppgår per
31 december 2014 ti l l 5 243 TSEK. Det verkl iga vä rdet på den kortfristiga rä nteskulden motsvarar dess redovisade värde,
efters om di s konteri ngs effe kten i nte ä r vä s entl i g.
Di rekta transaktionskostnader hänförliga till skulddelen har periodiserats över lånets löptid. Redovisad uppskjuten skatt i eget
ka pi ta l , ä r hä nförl i g ti l l den di s konteri ng s om görs ti l l föl jd a v vä rderi ng ti l l uppl upet a ns ka ffni ngs vä rde.
Fi nansiella kostnader i res ultaträkningen för peri oden ja nuari-december 2014, ti l l följd a v det konvertibla s kuldebrevet,
uppgår ti ll -15 353 (- 8 450) TSEK. För enbart det fjärde kva rta l et uppgå r mots va ra nde kos tna d ti l l 4 191 (-3 014) TSEK.

Not 9 Uppskjuten skatt
En uppskjuten skatteskuld har redovisats och är hänförlig till övervä rden i de immateriella tillgångarna samt till temporära
s ki l l na der ti l l föl jd a v vä rderi ngen a v det konverti bl a s kul debrevet ti l l uppl upet a ns ka ffni ngs vä rde.
Crown Energy har ett skattemässigt underskott och har historiskt sett inte aktiverat en uppskjuten skattefordran hänförlig till
detta , med a nledning a v försiktighetsskäl och osäkerhet i möjligheten a tt generera en framtida skattepliktig vi nst. Däremot
ha r Crown Energy nu va lt a tt använda underskottet för a tt nettoredovisa detta mot den uppskjutna skatteskulden hänförlig
ti l l vä rderingen av det konvertibla skuldebrevet. En uppskjuten skattefordran redovisas med motsva rande belopp som den
upps kjutna s katteskulden. I balansräkningen har den uppskjutna s katteskulden och- fordran nettoredovisats. En uppskjuten
s ka tteintäkt om 744 TSEK redovi sas i resultaträkningen för perioden ja nuari-december 2014, ti l l följd a v a ktiveringen av det
s ka ttemä s s i ga unders kottet.
En upps kjuten s kattekostnad har redovisats i det fjä rde kva rtalet om -46 TSEK, vi l ket beror på de konverteringar a v KV1
2014/2016 s om genomfördes under december 2014.
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Not 10 Kassaflödet - finansieringsverksamheten
Neda n följer en specifikation a v kassaflödet hänförligt till finansieringsverksamheten. För bruttoredovisning a v
konvertibelemissionen och a pportemissionen under 2013, s e årsredovisningen 2013.

Finansieringsverksamheten, TSEK

2014-10-01
2014-12-31

2013-10-01
2013-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

–

–

15 945

–

–

–

16 984

–

–
–
–
–
1 400
1 400

–
–
-356
–
–
-356

-1 039
–
–
-6 208
3 250
12 987

–
44 124
-356
–
–
43 768

Konverti belemission 2014
Varav:
Emitterat konvertibelt skuldebrev
Totala transaktionskostnader hänförliga till
konvertibelemissionen
Konverti belemission 2013, netto
Apportemission 2013, netto
Rä nteutbetalning konvertibelt skuldebrev
Uppl åning närstående
Totalt kassaflöde finansieringsverksamheten

Not 11 Segment
Koncernen bedöms för ti llfället endast ha ett segment. D å Koncernen heller i nte har några intäkter, innebär detta att
i nformation enbart lämnas om a nläggningstillgångar fördelade över geografiska områden. Nedan följer en sammanställning
över Koncernens redovisade vä rden på anläggningstillgångar, fördelat över g eografiska områden.

Koncernen (TSEK)
Geografiska områden
Sveri ge
Ekva tori alguinea
Ma da gaskar

Materiella
anläggningstillgångar

Immateriella
anläggningstillgångar

Totala
anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ira k
Summa

99
–
–

132
–
–

–
4 752
71 600

–
4 667
57 703

99
4 752
71 600

132
4 667
57 703

–

–

31 107

29 509

31 107

29 509

99

132

107 459

91 879

107 558

92 011

Styrel s en och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets
och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver vä sentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och
de företa g s om i ngå r i Koncernen s tå r i nför.
Del å rs ra pporten ha r ej va ri t föremå l för gra ns kni ng a v bol a gets revi s orer
STOCKHOLM DEN 13 FEBRUARI 2015
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