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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Interfox Resources AB (publ) nedan ”Bolaget” avger
följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2016.
Bolagsfakta
Interfox Resources AB bildades i mars 2004. Bolagets organisationsnummer är 556658-6797.
Styrelsens säte är Stockholm. Bolaget är publikt (publ).
Huvudkontorets adress är Interfox Resources AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2 tr
114 30 Stockholm och bolagets hemsida är www.interfoxresources.se.
Verksamhet
Interfox Resources AB (publ) var per den 31 december 2016 och fram till den 24 maj 2017
moderbolag för en koncern verksam inom prospektering efter olja- och gas i Tomskregionen i västra
Sibirien. Bolaget ägde per årsskiftet 100 procent av dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd
(”Mezhlisa”), vilket i sin tur ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av OOO
Bakcharneftegaz (”BNG”). Mezhlisa var vid utgången av 2016 registrerade som ägare av 50,18
procent av BNG. Mezhlisa avyttrades per den 24 maj 2017 till Nickel Mountain Resources AB (publ)
och ägs därmed per detta datum inte längre av Bolaget. Mer information om denna avyttring ges på
annan plats i Årsredovisningen. Bolaget är därmed per den 24 maj 2017 inte längre en koncern.
För att ge en mer fullständig bild av Bolagets verksamhet under 2016 ges viss information om
verksamheten då den bedrevs som koncern.
Mezhlisas tillträde till ägarandelarna sker stegvis i takt med att prospekteringsprogrammet finansieras,
linjärt i förhållande till fullgörandet av Mezhlisas åtagande att erlägga totalt 12,4 MUSD i form av
ovillkorade aktieägartillskott till BNG. Mezhlisas ägande i BNG ökar således som exempel med cirka
5,97 procent för varje investerad MUSD upp till maximalt motsvarande 74 procent av ägandet i BNG.
Genom sitt ägande i Mezhlisa har Bolaget tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade
på̊ publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Interfox har
per 24 maj 2017 investerat 9 665 300 USD, efter registrering av de senast tillskjutna medlen skett
kommer Mezhlisas, och indirekt Bolagets, ägande i BNG och oljeprojektet i Tomsk att uppgå till totalt
ca 57,6 % i oljeprojektet i Tomsk.
Bolaget arbetade under 2016 med ett prospekteringsprogram på licens 71-1 inom vilken Bolaget
visade på en större potential än ursprungligen förväntat. Det första steget var att genomföra ett
återinträde och tester i en av de två gamla brunnarna, borrade på Sovjettiden, på 71-1. Den fortsatta
prospekteringen syftade till att öka säkerheten i bedömningarna. Bolaget har genomfört perforeringar
och tester av intervall i en av de två gamla brunnarna. Många intervall har visat på kolväteförekomster
och flera intervall har visat på kommersiella flöden av kolväten (olja/ kondensat) och naturgas.
Koncernförhållande
Interfox Resources AB utgjorde under 2016 och fram till den 24 maj 2017 en koncern där Interfox
Resources AB var moderbolag med följande helägt dotterbolag:
Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, org nr: HE 327212, säte; Cypern.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

Tester av nytt intervall visade kommersiella flöden. Bolaget påbörjade under 2016 perforering
och tester av de kvarvarande intervallen på sitt oljeprojekt i Tomsk, Ryssland. Det första av
dessa visade flöden och tryck som enligt Bolagets egna geologer motsvarar en produktion av
66 000 m3 av en blandning av gas och gaskondensat per dag genom en 10 mm nippel. Detta
räknas som kommersiella flöden och infriade Bolagets förväntningar.
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•

Analyser av lätt olja från brunn 4, från den övre delen av vittringsskorpan samt den viktiga
zonen J15 strax ovanför i brunn 4 perforerades. Analysen visar att det handlar om en lätt olja
med låg svavelhalt och lågt innehåll av paraffin och sammanfattningsvis av mycket god
kvalitet och utmärkt för petroleumraffinering.

•

Licensvillkoren uppdaterades i mars 2016 varvid borrning av ny brunn inte behöver
genomföras inom den närmre tiden inom bolagets oljelicens i Tomskregionen i västra Sibirien.
Bolaget ska enligt de nya licensvillkoren lämna in en rapport över genomförda arbeten samt
en plan för fortsatta arbeten inom 12 månader.

•

Bolaget genomförde i april 2016 en riktad nyemission av 3 784 000 aktier à SEK 5,00
resulterande i ett kapitaltillskott om SEK 18,9 miljoner före transaktionsrelaterade kostnader.
Emissionen utgjorde ca 6,6 % av det totala antalet utestående aktier efter emissionen.

•

Aktietorget (AT) handelsstoppade Bolagets aktie den 16 november 2016 samt därefter
återigen den 21 november 2016. Handeln i Bolagets aktie stoppades tills vidare.

•

Aktietorgets styrelse meddelade efter rekommendation från disciplinkommittén i juli 2016 att
de tilldelat Bolaget en allvarlig erinran.

•

Aktietorget överlämnade anmälan till Aktietorgets disciplinkommitté i januari 2017, med
rekommendation om avnotering av Bolaget.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•

Styrelsen fattade den 30 januari 2017 beslut om att, under förutsättning av efterföljande extra
bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om högst 22 089 402 kronor, motsvarande ca 11 % av det totala antalet
utestående aktierna efter emissionen.

•

Styrelsens beslut om nyemission den 30 januari 2017 godkändes av extra bolagsstämma den
16 februari 2017. Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 6 600 000 aktier (vid
full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana
konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna).

•

Bolagets styrelse beslutade med stöd av ovan nämnda bemyndigande den 24 april 2017 att
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt emittera 3 843 333 aktier till en teckningskurs
om 3 kronor per aktie, vilket gav ett totalt emissionsbelopp om 10 499 999 kronor.
Nyemissionen riktades till en enda investerare, Christine Marietta Hackel. Skälen till
avvikelsen var att investeraren uttryckt intresse för att investera ett visst belopp i Bolaget samt
att en riktad nyemission har bedömts vara den bästa och mest säkra lösningen för Bolaget i
termer av kostnader, genomförandeprocess och läckagerisker. Emissionsbeloppet hade
tidigare lånats in till Bolaget till ett belopp om SEK 9 500 000 och med ränta om 10 procent
uppgår det sammanlagda skuldbeloppet till SEK 10 450 000. Betalning för aktierna skedde
genom kvittning av skulden enligt ovan nämnda lån.

•

Bolaget meddelade i slutet av det första kvartalet 2017 att Nickel Mountain Resources AB
(publ) (”NMR”), noterat på NGM:s Nordic MTF, har tecknat avtal med Bolaget om att förvärva
det av Bolaget helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Limited. Mezhlisa är
majoritetsägarbolag för det ryska dotterbolag som äger koncernens olje- och gastillgång i
Tomsk, som innehar prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland.
Transaktionen genomförs genom att NMR per 2017-05-24, förutsatt bolagsstämmans
godkännande därom, förvärvar Mezhlisa, samt alla eventuella fordringar Bolaget har på
Mezhlisa samt BNG vid tillträdet, från Bolaget mot revers om totalt SEK 220 000 000, vilka
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Bolaget sedan ska kvitta mot aktier och konvertibler i NMR till en kvittningskurs om SEK 0,90
per aktie/konvertibler resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen
för avtalet efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är 244 444 444.
Transaktionen godkändes på en extra bolagsstämma i såväl Bolaget och NMR den 24
maj 2017.
•

Initialt har Bolaget genom teckning erhållit 69 751 544 st aktier och 11 939 297 konvertibler i
NMR. Resterande 162 753 603 aktier ska tecknas senast i slutet av november 2017. Det
föreligger en skyldighet för Bolaget att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast den
31 juli 2018. Styrelsen avser att dela ut sammanlagt 232 505 147 NMR-aktier i två omgångar
till aktieägarna i Bolaget i takt med att av Bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos
Bolagsverket samt så snart Bolagets fria egna kapital medger sådan utdelning enligt
aktiebolagslagens regler därom. Den första utdelningen om 69 751 544 st aktier planeras ske
ut så snart som möjligt efter att beslut därom fattats på årsstämman den 30 juni. Utdelning
nummer två sker så snart som möjligt med hänsyn taget till Bolagets fria egna kapital.
Tidpunkten för den andra utdelningen om 162 753 603 st aktier beräknas genomföras under
Q4 2017 alternativt Q1 2018 beroende på huruvida Bolaget erhåller tillstånd att ändra
räkenskapsår. Resterande 11 939 297 aktier som erhålls vid Bolagets konvertering av
konvertiblerna avses ej delas ut och kommer således vara en del av Bolagets egna kapitalet i
Bolaget efter det att affären genomförts.

•

Konvertibeln motsvarande en rätt att teckna 11 939 297 aktier i NMR kommer att utgöra den
huvudsakliga tillgången i Bolaget efter att de erhållna aktierna i NMR har delats ut till
aktieägarna i Bolaget. Detta resulterar i att direktägandet i NMR, för de existerande
aktieägarna i Bolaget, kommer att uppgå till 81 % efter genomförd försäljning av Mezhlisa och
utdelning av de erhållna NMR-aktierna. Resterande ca 4 % kommer att ägas av Bolaget.

•

NMR:s aktie är listad på NGM:s Nordic MTF. Anders Thorsell har valts in i styrelsen i NMR på
NMR extra bolagsstämma den 24 maj. Som en del av transaktionen kommer Bolaget att
erhållit mandat att fortsatta arbeta med försäljningen av den ryska tillgången, både avseende
befintliga samt nya potentiella köpare. Uppdraget löper initialt om 12 månader.

•

Aktietorget meddelade i april 2017 att de fattat beslut om att avnotera Bolagets aktie
från handel med sista handelsdag 12 juni 2017. Bolagets aktie handlas på den s k
observationslistan under perioden april till juni.

•

Som ett led i försäljningen av Mezhlisa tecknade Bolaget 2017-05-24 sig för 69 751 544
nyemitterade aktier i NMR och 11 939 297 konvertibler i NMR med åtföljande konvertering till
nya aktier. Aktieteckningen medför att Bolaget per den 24 maj 2017 innehar 62,04 procent av
samtliga aktier och röster i NMR.

•

Bolaget meddelade i slutet av april att Max Renard avgår som ordförande i Interfox Resources
AB. Den tidigare styrelseledamoten, Jonathan Collins, tar över ordförandeskapet från och med
den 1 maj. Jonathan är en brittisk jurist med omfattande erfarenhet av företagsaffärer i
England och Asien. Han har under många år arbetat som advokat samt som bolagsjurist inom
det internationella konglomeratet Jardine Matheson, baserad i Hong Kong.

Organisation
Huvuddelen av alla tjänster utförs i nuläget av externa konsulter och underentreprenörer då Bolaget
bedömer detta vara en mer fördelaktig lösning under utvecklingsfasen av Bolagets projekt.
Per den 31 december 2016 hade Bolaget 30 anställda på̊ hel-och deltidsavtal (huvudsakligen
deltidsavtal) i Tomsk. Dessa var del av den nu avyttrade delen av koncernen. Övrigt engagemang i
Bolaget är på̊ konsultbasis.
Aktien och aktiekapitalet
Aktierna i Bolaget har emitterats enligt svensk lag och är registrerade i elektronisk form hos Euroclear
som även för Bolagets aktiebok. Aktierna är denominerade i svenska kronor. Enligt bolagsordningen
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vid verksamhetsårets utgång skall Bolagets aktiekapital uppgå̊ till lägst 25 000 000 SEK och till högst
100 000 000 SEK fördelat på̊ lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier. Varje aktie medför
en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antal aktier som denne äger eller
företräder. Vid utgången av verksamhetsåret uppgår Bolagets aktiekapital till 58 905 077 SEK fördelat
på 58 905 077 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK.
Aktieägande
Ägare
FEPI/Interfox Holding AB
Avanza Pension
Nordnet Pension
Peter Eriksson
Tommy Sunesson
Bank of NY for Nomura
Per Weithz
Nomura Private Bank Nominees
Övriga aktieägare
Summa

Antal aktier
13 741 241
4 553 418
1 869 502
1 203 994
1 190 900
920 531
883 680
576 277
33 965 534
58 905 077

Procent av antal aktier/röster
23,3%
7,7%
3,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,5%
1,0%
57,7%
100%

Källa: Euroclear Sverige

Ovan lista visar de största aktieägarna per utgången av 2016. Bolaget har totalt ca 7 500 aktieägare.
Aktiekapitalets utveckling
Nedan följer en redogörelse i tabellform avseende aktiekapitalets utveckling sedan grundandet fram till
och med verksamhetsårets utgång:
Förändring
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Minskning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nybildning

Förändrat belopp
(SEK)
3 784 000,00
1 311 746,00
2 446 693,00
7 000 000,00
4 945 467,00
14 149 000,00
3 670 040,50
1 999,32
10 500 000,00
15 639,56
36 666,67
6 344 378,25
666 666,66
3 302 103,66
-2 192 029,10
1 453 952,40
200 000,00
58 333,32
33 333,32
553 086,44
24 000,00
360 000,00
100 000,00
40 000,00
100 000,00

Aktiekapital efter ändring
(SEK)
58 905 077,00
55 121 077,00
53 809 331,00
51 362 638,00
44 362 638,00
39 417 171,00
25 268 171,00
21 598 130,50
21 596 131,18
11 096 131,18
11 080 491,62
11 043 824,95
4 699 446,70
4 032 780,04
730 676,38
2 922 705,48
1 468 753,08
1 268 753,08
1 210 419,76
1 177 086,44
624 000,00
600 000,00
240 000,00
140 000,00
100 000,00

Registrerat
2016-05-19
2016-05-19
2015-10-27
2015-09-17
2015-03-16
2015-02-16
2014-10-07
2014-10-07
2014-08-12
2014-07-03
2014-07-03
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2014-03-20
2009-09-01
2009-06-30
2007-09-19
2007-09-14
2007-01-08
2006-03-29
2005-08-02
2005-08-02
2005-08-02
2004-03-30

Utdelning
Styrelsen för Interfox Resources AB kommer att till årsstämman föreslå att samtliga 69 751 544 av
Bolaget innehavda aktier i dotterbolaget NMR ska lämnas som vinstutdelning till Bolagets aktieägare,
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varvid en aktie i Bolaget ska medföra rätt till en aktie i NMR. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar
ett belopp om 46 733 534,48 kronor baserat på det bokförda värdet av aktierna i NMR per den 30 maj
2017. Utdelningen motsvarar därmed per den 30 maj 2017 ett värde om 0,67 kronor per varje aktie i
Bolaget. Då NMR-aktien är listad på NMG Nordic MFT kommer det slutliga bokförda värdet på
utdelningen att fastställas först i samband med att utdelningen sker.
Styrelsens anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § då det efter utdelningen
kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Därtill är det styrelsens bedömning att
utdelningen är försvarlig med hänsyn på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av Bolagets egna kapital, samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
Årsstämma och styrelse
Bolaget höll årsstämma den 18 maj 2016 i Stockholm. Stämman beslutade att fastställa resultat- och
balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Därtill beviljades styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Max
Renard, Anders Thorsell, Charles Liu och Jonathan Collins.
Årsstämma 2017
Bolagets årsstämma 2017 kommer att hållas i Stockholm den 30 juni. Plats och tidpunkt för stämman
kommer att kommuniceras i samband med att kallelsen som skickas ut under maj/juni 2017.
Risker
Allmänna verksamhetsrelaterade risker
Som en följd av försäljningen av dotterbolaget Mezhlisa och den föreslagna efterföljande utdelningen
av de erhållna aktierna i NMR kommer verksamheten i Bolaget, efter att överlåtelsen av Mezhlisa är
genomförd, huvudsakligen utgöras av ett säljuppdrag från NMR avseende den ryska olje- och
gastillgången i Tomsk. Bolaget kommer att ha begränsade likvida medel, en mycket liten verksamhet
samt kommer Bolagets aktier sannolikt att förbli en illikvid tillgång, dvs en icke noterad aktie. Det finns
inga garantier att försäljningsuppdraget avseende den ryska tillgången kommer att lyckas varför risken
relaterat till en investering i Bolaget bedöms som relativt hög av Bolagets styrelse.
Övriga risker som bedöms som relevanta för bolagets verksamhet efter avyttringen av Mezhlisa
beskrivs kort nedan.
Tolkning av- och tvister gällande avtal
Koncernens verksamhet är baserad på avtal, t ex avtal med investeringsparter, försäljningsavtlaet
avseende Mezhlisa samt uppdragsavtalet med NMR angående arbete med försäljningen av Mezhlisa.
Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa avtal kan bli föremål för tolkning och tvister enligt
tillämplig lagstiftning och kan även påverkas av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll. I
händelse av en tvist om tolkning av sådana villkor är det inte heller säkert att Bolaget skulle kunna
göra sina rättigheter gällande, vilket i sin tur skulle kunna få negativa effekter på Bolaget. Om Bolaget
eller någon av dess partners inte skulle anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avtal kan det leda till
att Bolagets rättigheter enligt dessa helt eller delvis bortfaller eller att Bolaget hålls ekonomiskt
ansvarig, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Interfox Resources AB (publ) – org nr 556658-6797

7

Förvärv och avyttringar av tillgångar, andelar eller företag
Bolaget kan från tid till annan förvärva eller avyttra tillgångar, andelar eller bolag. Bolaget kan bli utsatt
för eventuella krav med anledning av sådana förvärv och avyttringar vilket kan ha en negativ påverkan
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Rörelsekapital och framtida finansiering
Styrelsen gör bedömningen att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för den kommande
tolvmånadersperioden.
För det fall Bolaget i framtiden beslutar om kapitalintensiva investeringar kan det sannolikt behövas
tillskott av externt kapital. Detta kan medföra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas för att
Bolaget skall utvecklas på bästa sätt. Bolagets möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är
beroende av allmänna marknadsläget för kapitaltillskott och ägarnas förutsättningar att deltaga i
framtida emissioner. Skulle Bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan
finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
Framtida nyemissioner av aktier
Bolaget har för närvarande inga planer på att genomföra ytterligare nyemissioner av aktier. Trots detta
kan Bolaget i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa kapital.
Om sådan nyemission genomförs kommer aktieägarna att få sin ägarandel utspädd, i fall de inte
tecknar sin andel i nyemissionen alternativt om nyemissionen är riktad till andra än samtliga
aktieägare, vilket minskar det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i
Bolaget. Sådan nyemission kan även få en negativ effekt på aktiernas marknadspris, om marknad
hålls i aktien.
Väsentliga avtal
Interfox Resources AB och Nickel Mountain Resources AB (”NMR”), listat på NGM:s Nordic MTF,
ingick i slutet av mars 2017 ett avtal om en försäljning av Bolagets helägda dotterbolag Mezhlisa
Resources Cyprus Limited (”Mezhlisa”). Mezhlisa är majoritetsägare i Bolagets ryska tillgång i Tomsk,
i vilken Mezhlisa enligt investeringsavtal har rätt att uppnå ett ägande om 74% och idag äger 50,18%
av OOO Bakcharneftegaz (”BNG”), som innehar prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i
Ryssland.
Avtalet med NMR innebär att Bolaget per 2017-05-24 överlåter sitt dotterbolag Mezhlisa till NMR.
Ersättningen ska erläggas genom NMRs utfärdande av en revers/skuldebrev till ett värde motsvarande
220 MSEK. I korthet kommer att Bolaget att kvitta denna revers mot aktier och konvertibler baserat på
en kvittningskurs om SEK 0,90 per aktie/konvertibler resulterande i att antalet aktier i NMR som
emitteras totalt inom ramen för avtalet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är
244 444 444. Detta motsvarar 85 % av det totala antalet utestående aktierna i NMR efter
förvärvet.Transaktionen godkändes på en extra bolagsstämma i såväl Bolaget och NMR den 24 maj
2017.
Initialt har Bolaget genom teckning erhållit 69 751 544 st aktier och 11 939 297 konvertibler i NMR.
Resterande 162 753 603 aktier ska tecknas senast i slutet av november 2017. Det föreligger en
skyldighet för Bolaget att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast den 31 juli 2018. Styrelsen
avser att dela ut sammanlagt 232 505 147 NMR-aktier i två omgångar till aktieägarna i Bolaget i takt
med att av Bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos Bolagsverket samt så snart Bolagets fria
egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler därom. Den första utdelningen
om 69 751 544 st aktier planeras ske ut så snart som möjligt efter att beslut därom fattats på
årsstämman den 30 juni. Utdelning nummer två sker så snart som möjligt med hänsyn taget till
Bolagets fria egna kapital. Tidpunkten för den andra utdelningen om 162 753 603 st aktier beräknas
genomföras under Q4 2017 alternativt Q1 2018 beroende på huruvida Bolaget erhåller tillstånd att
ändra räkenskapsår. Resterande 11 939 297 aktier som erhålls vid Bolagets konvertering av
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konvertiblerna avses ej delas ut och kommer således vara en del av det egna kapitalet i Bolaget efter
det att affären genomförts.
Konvertibeln motsvarande en rätt att teckna 11 939 297 aktier i NMR kommer att utgöra den
huvudsakliga tillgången i Bolaget efter att de erhållna aktierna i NMR har delats ut till aktieägarna i
Bolaget. Detta resulterar i att direktägandet i NMR, för de existerande aktieägarna i Bolaget, kommer
att uppgå till 81 % efter genomförd försäljning och utdelning av de erhållna aktierna. Resterande ca 4
% kommer att ägas av Bolaget.
Avtal och transaktioner med närstående
Vid transaktioner mellan bolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor. Ingen
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget i övrigt har för närvarande, eller har
under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, haft någon direkt eller
indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har varit ovanlig till sin karaktär
eller sina villkor. Bolaget har under nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer.
Bolagets ordförande fram till 4 maj 2017 Max Renard är även helägare till The Far East and Pacific
Investments Inc samt Interfox Holdings AB, som gemensamt är huvudägare i Bolaget.
Ersättningar till ledande befattningshavare
Peter Klimt, fram till 2016-08-18 VD för Interfox Resources AB, sedan fram till 30 april 2017
operationellt ansvarig för Ryssland, uppbar en löpande ersättning om 10 000 EUR per månad. Klimt
lämnade Bolaget per den 30 april 2017. Anders Thorsell, styrelseledamot i Interfox Resources AB och
VD från 2016-08-18, fakturerar löpande genom bolag SEK 98 000 per månad för management-,
legala, och IR-tjänster, kontraktet löper tills vidare med en månads uppsägningstid. Max Renard,
tidigare styrelseordförande i Interfox Resources AB, fakturerade löpande en ersättning om SEK
100 000 per månad för arbete som arbetande styrelseordförande och med en månads
uppsägningstid. Max Renard avgick ur styrelsen den 4 maj 2017 och uppbär inte ersättning från
Bolaget. Bolaget tecknade den 1 maj 2017 avtal med ett bolag helägt av Jonathan Collins om arbete
utöver styrelseuppdraget för arbete med försäljning av Mezhlisa, managementtjänster m m till en
fakturerad ersättning motsvarande 10.000 EUR per månad i efterskott.
Tvister och rättsliga processer
Interfox Resources AB har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de
senaste tolv månaderna som nyligen haft eller som bedöms få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Inte heller är Interfox Resources AB part i något sådant ärende
som ännu inte är avgjort. Styrelsen för Interfox Resources AB känner inte heller till något sådant
potentiellt förfarande.
Aktietorget - disciplinärende
Aktietorget handelsstoppade Bolagets aktie den 16 november 2016 samt därefter återigen den 21
november 2016. Det första stoppet baserades på att Aktietorget ansåg att det fanns ”en förväntan i
marknaden” på att Bolaget skulle beskriva mer om förhandlingsläget. Det andra handelsstoppet
verkställdes baserat på att Aktietorget bedömde att det råder stor osäkerhet kring Bolagets
informationsgivning samt dess förmåga att uppfylla de grundläggande krav på sundhet som gäller för
ett noterat bolag. Handeln i bolagets aktie stoppades tills vidare.
Aktietorget meddelade efter verksamhetsårets utgång, den 10 april 2017, att de har fattat beslut om
avnotering av bolagets aktier från fortsatt handel på Aktietorgets marknadsplats. Sista dag för handel
beslutades till 12 juni 2017.
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Flerårsjämförelse
Koncernen
Nettoomsättning, SEK tusental
Resultat efter finansiella poster, SEK tusental
Balansomslutning, SEK tusental
Soliditet, %

Moderbolaget
Nettoomsättning, SEK tusental
Resultat efter finansiella poster, SEK tusental
Balansomslutning, SEK tusental
Soliditet, %

2016

2015

2014

9 391
211 207
91

32
-12 227
89 237
89

-12 097
77 958
63

2016
0
-7 324
129 001
90

2015
32
-3 725
108 379
91

2014
0
-6 760
84 957
67

2013
164
-3 564
6 584
24

2012
324
-3 639
13 320
64

Förslag till disposition av fritt eget kapital för Interfox Resources AB (publ).
Till årsstämmans förfogande står följande fria egna kapital:
Överkursfond
Balanserade vinst/ansamlad förlust
Årets resultat
Tillskjutet fritt eget kapital vid nyemissioner 2017
Fritt eget kapital

77 758 379
-13 820 004
-7 323 997
21 692 934
78 307 312

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande;
Utdelning
överföres till balanserade vinstmedel

46 733 534
31 573 778
78 307 312

Angående utdelning av innehav i koncernföretag
Efter räkenskapsårets utgång har Interfox Resources AB (publ) sammanlagt emitterat 10 846 467
aktier varvid Bolagets aktiekapital ökat med 10 846 467 kronor och Bolagets fria egna kapital ökat
med 21 692 934 kronor. Bolagets fria egna kapital uppgår vid räkenskapsårets utgång, beaktat
tillskjutet fritt eget kapital vid nyemissioner under 2017, till 78 307 312 kronor.
Styrelsen för Interfox Resources AB kommer att till årsstämman föreslå att samtliga 69 751 544 av
Bolaget innehavda aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (publ) (NMR”) ska lämnas
som vinstutdelning till Bolagets aktieägare, varvid en aktie i Bolaget ska medföra rätt till en aktie i
NMR. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om 46 733 534,48 kronor baserat på det
bokförda värdet av aktierna i NMR per den 30 maj 2017. Utdelningen motsvarar därmed per den 30
maj 2017 ett värde om 0,67 kronor per varje aktie i Bolaget. Då NMR-aktien är listad på NGM Nordic
MTF kommer det slutliga bokförda värdet på utdelningen att fastställas först i samband med att
utdelningen sker.
Styrelsens anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § då det efter utdelningen
kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Därtill är det styrelsens bedömning att
utdelningen är försvarlig med hänsyn på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av Bolagets egna kapital, samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.

Interfox Resources AB (publ) – org nr 556658-6797

10

Räkenskaper koncernen
Resultaträkning
(TSEK)

Not

Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter

2

Resultat från andelar i intresseföretag

3

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

5

Finansiella kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

2016

2015

0

32
32

23 279

-2 354

-9 825
-1 693
-6 166
5 595

-5 423
-2 443
-6 079
-16 267

8

6 166
-2 370
9 391

2 336
1 704
-12 227

9

-

6

7

-3

Periodens resultat

9 391

-12 230

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

9 391

-12 230
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Räkenskaper koncernen
Balansräkning
(TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Not

2016-12-31

2015-12-31

10

205 863
205 863

49 661
49 661

12

0

27 109
4 402
31 511

205 863

81 172

364
1 691
252
2 307

1 267
229
181
1 677

Kassa och bank

3 037

6 388

Summa omsättningstillgångar

5 344

6 798

211 207

89 237

58 905

53 809

77 758
-29 844
9 391
57 379
116 210
75 712
191 922

58 989
-20 918
-12 230
25 841
79 650
79 650

15

-

6 758

16

10 000
3 026
4
4 390
1 865
19 285

90
3
2 293
443
2 829

211 207

89 237

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Fordringar hos intressebolag
Summa finansiella anläggningstillgångar

13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intressebolag
Varulager
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

14

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (58 905 077 aktier)
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond
Annat eget kapital
Resultat för perioden
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Lån
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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Räkenskaper koncernen
Förändring av eget kapital
Aktiekapital

(TSEK)
Eget Kapital 2016-01-01
Omföring föregående års resultat
Nyemission
Årets resultat
Omräkningsdifferens
Tillkommande minoritetsintresse
Eget Kapital 2016-12-31

53 809
5 096

58 905

Övrigt
Tillskjutet
Kapital

Annat
Årets Summa MinoritetsTotalt
eget resultat
intresse
Eget
kapital
Kapital
inklusive
balanserat
resultat
58 989
-20 918 -12 230 79 650
79 650
-12 230 12 230
0
0
18 769
23 865
23 865
9 391
9 391
9 391
3 304
3 304
3 304
75 712 75 712
77 758
-29 844
9 391 116 210
75 712 191 922
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Räkenskaper koncernen
Kassaflödesanalys
(TSEK)

2016

2015

5 595
-17 113
-2 346
-

-16 267
8 432
-670
-3

-13 864

-8 508

-706
8 898
-5 672

-1 301
-3 766
-13 575

Investeringsverksamheten
Förvärv av koncernföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 986
-14 986

-14 210
-14 210

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Transaktionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18 920
-1 613
17 307

36 549
-3 190
33 359

Periodens kassaflöde

-3 351

5 574

Likvida medel vid årets början

6 388

814

Likvida medel vid periodens slut

3 037

6 388

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m.
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar och andra fordringar
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Räkenskaper moderbolaget
Resultaträkning
(TSEK)
Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansiella kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

2016

2015

0

32
32

-9 651
-1 693
-11 344

-5 351
-2 442
-7 761

8

6 166
-2 146
-7 324

2 332
1 704
-3 725

9

-

-

-7 324

-3 725

Not
2

5
6

7
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Räkenskaper moderbolaget
Balansräkning
(TSEK)

Not

2016-12-31

2015-12-31

11

46 094
46 094

46 094
46 094

Summa anläggningstillgångar

46 094

46 094

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

78 737
899
234
79 870

1 267
54 237
230
163
55 897

3 037

6 388

82 907

62 285

129 001

108 379

58 905

53 809

77 758
-13 820
-7 324
56 614
115 519

58 989
-10 095
-3 725
45 169
98 978

15

-

6 758

16

10 000
880
798
1 804
13 482

90
2 110
443
2 643

129 001

108 379

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (58 905 077 aktier))
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond
Balanserat resultat
Resultat för perioden
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Lån
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17
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Räkenskaper moderbolaget
Förändring av eget kapital
(TSEK)
Eget Kapital 2016-01-01
Omföring föregående års resultat
Nyemission
Emissionsrelaterade kostnader
Periodens Resultat
Eget Kapital 2016-12-31

AktieÖvrigt
kapital Tillskjutet
Kapital
53 809
58 989
5 096

20 382
-1 613

58 905

77 758

Balanserat
resultat

Årets
resultat

-10 095
-3 725

-3 725
3 725

-13 820

-7 324
-7 324
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Totalt
Eget
Kapital
98 978
0
25 478
-1 613
-7 324
115 519

17

Räkenskaper moderbolaget
Kassaflödesanalys
(TSEK)

2016

2015

-11 344
-2 346
-

-7 793
-670
2 332

-13 690

-6 131

-17 807
10 839
-20 658

-17 848
-3 806
-27 785

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Transaktionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18 920
-1 613
17 307

36 549
-3 190
33 359

Periodens kassaflöde

-3 351

5 574

Likvida medel vid årets början

6 388

814

Likvida medel vid periodens slut

3 037

6 388

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Betald ränta
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar och andra fordringar
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med
föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande
av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande
principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Värderingsprinciper koncernredovisningen
-Koncernredovisning
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
-Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
-Förvärvsmetoden
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade
värde av Moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot
dotterföretagets egna kapital vid förvärvet.
Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens
anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.
Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs:
-

verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och
övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet
tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett
om de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvärvet.
Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per
förvärvstidpunkten.
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Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas
som det överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för överförd ersättning, b) redovisat
belopp för eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt
värde per förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de
verkliga värden per förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar. Om de verkliga värdena för
identifierbara nettotillgångar överstiger den beräknade summan enligt ovan uppstår en negativ
goodwill.
Negativ goodwill som kan hänföras till framtida förluster och kostnader redovisas i resultaträkningen
under samma räkenskapsår som dessa förluster och kostnader uppkommer.
-Innehav i intresseföretag
Intresseföretag är de företag som Koncernen har möjlighet att utöva betydande inflytande över men
som varken är dotterföretag eller joint ventures, vanligtvis genom att Koncernen äger mellan 20% och
50% av röstetalen. Innehav i intresseföretag redovisas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde och därefter enligt kapitalandelsmetoden, dvs. att ägarföretagets andel av
intresseföretagets nettoresultat tas in i koncernredovisningen. Andel i intresseföretagets resultat
särredovisas i rörelseresultatet. Eventuell justering av goodwill eller verkligt värde hänförligt till
Koncernens andel i intresseföretaget redovisas inte separat utan inkluderas i det redovisade värdet för
innehav i intresseföretag.
Det redovisade värdet för innehav i intresseföretag ökas eller minskas med Koncernens andel av
intresseföretagets resultat, justerat där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med
Koncernens redovisningsprinciper.
I de fall det redovisade värdet på andelarna är noll redovisas ytterligare förluster endast till den del
ägarföretaget har en legal förpliktelse.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag
elimineras motsvarande Koncernens andel i dessa företag. I de fall orealiserade förluster elimineras,
nedskrivningsprövas även den underliggande tillgången.
-Omräkning av utlandsverksamheter
Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga överoch undervärden, till SEK enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till SEK enligt en
genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket utgör en approximation av transaktionskursen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheten redovisas i eget kapital.

Värderingsprinciper resultaträkningen
-Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten
Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas
för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter,
mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning
ingår inte i Koncernens intäkter.
-Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
-Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.
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Värderingsprinciper balansräkningen
-Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och
nedskrivningar.
-Avskrivningar
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder används:
* Övriga immateriella tillgångar: 10 år
-Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när
inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av
posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.
-Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska riskerna och fördelar som
finns förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. Koncernen redovisar
samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgifter
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring,
kostnadsförs när de uppkommer.
-Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde
är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som
kostnadsförs. Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en
kassagenererande enhet väntas ge upphov till.
-Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som
uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade
fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från
finansiella poster.
Icke-monetära poster omräknas inte på balansdagen och värderas till anskaffningsvärde (omräknat till
transaktionsdagens kurs) [förutom icke-monetära poster värderade till verkligt värde som omräknas till
valutakursen per den dag då verkligt värde fastställdes].
En monetär post som anses som en del av koncernens nettoinvestering i en utlandsverksamhet
redovisas i det företaget där differensen uppstår och i koncernredovisningen som en separat
komponent direkt i eget kapital.
-Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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-Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
-Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar - Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är
uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja
den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för
företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns
adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera
framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är
hänförliga till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet
tillsammans med relevanta omkostnader.

Finansiella instrument
-Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när Koncernen blir part i det finansiella
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder
och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter.
-Borttagande från balansräkningen
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till
annan part.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Inkomstskatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen
utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.
-Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas
till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och
nuvärdesberäknas inte.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som
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är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre
månader.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen består av följande poster:
- Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.
- Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital.
- Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från
överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter.
- Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande;
1. omräkningsreserv; innehåller omräkningsdifferenser från omräkning av finansiella rapporter för
Koncernens utlandsverksamheter till SEK.
2. Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för innevarande
och tidigare perioder.
Alla transaktioner med Moderföretagets ägare redovisas separat i eget kapital.
Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en
bolagsstämma före balansdagen.

Ersättningar till anställda
-Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är
ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde
tjänat in ersättningen.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till
följd av den outnyttjade rättigheten.
-Ersättning vid uppsägning
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse att
avsluta anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande
för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den
anställde får utan arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa
uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Moderföretagets värderingsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande:
-Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar.
Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Uppskattningar och bedömningar
Bolaget bedömer det sannolikt att de immateriella tillgångar som finns redovisade kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar vilka kommer att tillfalla företaget. Inga nya antaganden om
framtiden har gjorts vilka resulterat i en betydande risk för justering av de redovisade värdena av
tillgångar och skulder.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av utgående balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital på balansdagen och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).
Not 2. Nettoomsättning
Bolaget och koncernen har i dagsläget inga intäkter då verksamheten består av utveckling av
koncernens oljeprojekt.
Not 3. Resultat från andelar i intresseföretag
Per den 24 maj 2017 har Mezhlisa avyttrats, varför Bolaget inte längre är del av en koncern.
Som ett resultat av att koncernen under perioden förvärvade ytterligare andelar av det ryska bolaget
OOO Bakcharneftegaz (”BNG”) så övergick Bolaget från att vara ett intressebolag till ett dotterbolag.
Detta resulterar i att BNG från och med det fjärde kvartalet 2016 skall konsolideras i enlighet med
redovisningsregler för koncernbolag. Då ett intressebolag övergår till att bli ett dotterbolag inom
koncernen redovisas detta som om intressebolaget säljs och dotterbolaget förvärvas vid samma
tidpunkt.
Den redovisningsmässiga försäljningen av intressebolaget följt av förvärvet av dotterbolaget ger en
positiv resultatpåverkan om totalt 23 279 TSEK under 2016 i koncernen. Värdet på den ryska
dotterbolaget är reglerat genom avtal och följaktligen tecknar moderbolaget nya aktier till detta värde.
Det negativa resultatet tidigare år verksamhetsår är hänförbart till koncernens andel av
intresseföretagets resultat inklusive koncernmässiga avskrivningar.
Not 4. Antalet anställda i medeltal
Per den 24 maj 2017 är Bolaget inte längre del av en koncern.
Koncernen
2016-12-31
Medeltal Varav
anställda
män
0
0
25
17
25
17

Sverige
Ryssland
Totalt

2015-12-31
Medeltal
anställda
1
0
1

Varav
män
1
0
1

Moderbolaget

Sverige
Totalt

2015-12-31
2016-12-31
Medeltal
Varav Medeltal
Varav
anställda
män
anställda
män
0
0
1
1
0
0
1
1
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Not 5. Kostnader personal, ledning och styrelse
Personalkostnader är huvudsakligen hänförbara till lönekostnader för anställda. Koncernen har under
2016 haft ett fåtal anställda för arbeten relaterat till specifika behov i samband med utvecklingen olika
projekt.
Arvoden till styrelseledamöterna beslutades på årsstämman enligt följande: Ordföranden erhåller
88 600 SEK/år samt erhåller övriga ledamöter en ersättning om 66 450 SEK/år.
(TSEK)

Koncern
2016
2015
-1 561
-2 131
-132
-312
-1 693
-2 443

Löner styrelse och VD
Övriga sociala avgifter
Summa

Moderbolag
2016
2015
-1 561 -2 131
-132
-311
-1 693 -2 442

Not 6. Rörelseresultat
I dagsläget utförs allt arbete avseende koncernens bolag och projekt av konsulter som arbetar åt
Interfox Resources AB (publ). Bolaget köper in och, i vissa fall, vidarefakturerar tjänster relaterade till
bl a företagsledning, administration, redovisning, skatterådgivning, försäljning, produktionsteknik,
geologi, prospektering etc.
De framtida intäkterna beräknas komma från oljeproduktion och gasproduktion genererade i
dotterbolaget. I nuläget finns ingen intäktsgenererande verksamhet. Kostnader för verksamheten är i
huvudsak relaterade till borrning, utveckling prospektering och teknik.
Not 7. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
(TSEK)
Valutakursdifferenser
Summa

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

6 166
6 166

2 336
2 336

6 166
6 166

2015
2 332
2 332

Not 8. Räntor och liknande resultatposter
(TSEK)

Koncernen

Räntekostnader till övriga företag
Valutakursdifferenser på skulder
Summa

2016-12-31
-2 339
-31
-2 370

Moderbolaget

2015-12-31
-670
2 374
1 704

2016-12-31
-2 346
200
-2 146

2015-12-31
-670
2 374
1 704

Not 9. Skatt
(TSEK)

Moderföretaget

Koncernen

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Avskrivning av goodwill
Resultat från andelar i intresseföretag
Under året utnyttjade underskottsavdrag
som inte tidigare redovisats som tillgång
Redovisad skatt i resultaträkningen

2016-12-31
9 391

2015-12-31 2016-12-31

2015-12-31

-1 357
5 121

-12 227
2 690
-1 337
-518

-7 324
1 611
-

-3 725
820
-

-1 699

-838

-1 611

-820

0

-3

0

0

-2 066
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Not 10. Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar är hänförbara till koncernens fram till den 24 maj 2017
delägda oljeprojekt i Tomsk. Under 2016 förvärvade koncernen ytterligare ca 15 % av det ryska bolag,
OOO Bakcharneftegaz, som äger oljelicensen resulterande i att det ryska bolaget per utgången av
året konsoliderades i koncernen. Ägandet uppgår till 50,18% per 161231. Värdet hänförbart till
oljeprojektet uppgår till 205 863 TSEK vid utgången av verksamhetsåret och utgörs av aktiverade
utvecklingskostnader samt övervärden baserat på det senaste förvärvspriset enligt avtalet med det
ryska dotterbolaget.
(TSEK)
Koncessioner, patent, licenser
Ingående ack anskaffningsvärden
Periodens inköp/investeringar
Valutakursvinst

Koncernen
2016-12-31 2015-12-31
60 195
56 298
158 474
5 169
3 897

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31
-

Utgående anskaffningsvärde

223 838

60 195

0

0

Avskrivningar
Ingående ack nedskrivningar
Årets av- och nedskrivningar
Valutakursförlust
Utgående ack nedskrivningar
Utgående bokfört värde

-10 534
-6 166
-1 275
-17 975
205 863

-4 222
-6 079
-233
-10 534
49 661

0
0

0
0

Not 11. Andelar i koncernföretag
Avyttrat per 2017-05-24.
(TSEK)
Dotterbolag
Mezhlisa Resources Cyprus Ltd
Dotterbolag till Mezhlisa Resources Cyprus Ltd
OOO Bakcharneftegaz

Ägande

Bokfört värde

Eget kapital

Resultat

100%

46 094

-277

-95

50,18%
Koncernen

(TSEK)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde
Redovisat värde

Moderbolaget

2016-12-31
-

2015-12-31
-

2016-12-31
46 094

2015-12-31
46 094

0

0

46 094

46 094

Not 12. Andelar intressebolag
(TSEK)
Andelar i intresseföretag
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljning
Utgående anskaffningsvärde
Resultatandel
Ingående avskrivning/valuta
Avskrivning övervärde
Avyttring intressebolag
Valutakursvinst/förlust

Koncernen
2016-12-31 2015-12-31
42 571
28 401
14 170
-42 571
0
42 571
-20
67
-15 462
-8 123
-2 690
-2 421
15 193
2 979
-4 985
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2016-12-31
2015-12-31
-

-

-
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Utgående avskrivning/valuta

0

-15 462

Utgående redovisat värde för
kvarvarande intressebolag

0

27 109

0

0

Not 13. Fordringar hos intresseföretag
(TSEK)
Koncernen
Fordringar hos intresseföretag 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde
4 402
4 315
Nya fordringar
17 006
Betalningar/amorteringar
-21 408
-218
Valutakursvinst/förlust
305
Redovisat värde

0

Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31
-

4 402

0

0

Not 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

(TSEK)
Förutbetald lokalhyra

Moderbolaget

2016-12-31
176

2015-12-31
103

2016-12-31
176

2015-12-31
104

-

14

-

14

76

64

58

45

252

181

234

163

Förutbetald försäkring
Övriga poster
Summa
Not 15. Övrig avsättning

Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
6 758
21 907
-6 758
-12 775
-2 374
0
6 758

(TSEK)
Vid årets början
Ianspråktagna belopp
Valutakursvinst/förlust
Redovisat värde

Moderföretaget
2016-12-31 2015-12-31
6 758
21 907
-6 758
-12 775
-2 374
0
6 758

Not 16. Lån
(TSEK)

Lån

Koncernen
2016-12-31
10 000

Moderbolaget

2015-12-31 2016-12-31
10 000

2015-12-31
-

Bolaget upptog under hösten 2016 en lånefinansiering från en grupp investerare om totalt SEK 10
miljoner. Lånen löper med 3% ränta per månad och förfaller till betalning den 21 april 2017 och avses
att kvittas mot aktier i den företrädesrättsemission som genomfördes under mars/april 2017.
Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
(TSEK)

Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Personalrelaterade kostnader
Kostnader relaterad till legal rådgivning
Övriga poster

232
1 199
434

190
253

232
1 199
373

190
253

Summa

1 865

443

1 804

443
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Underskrifter
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 30 juni 2017 för fastställelse.
Stockholm den 31 maj 2017
Interfox Resources AB (publ)

Anders Thorsell
Styrelseledamot
Verkställande Direktör

Jonathan Collins
Styrelseordförande

Charles Liu
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2017.

Johan Erlandsson
Auktoriserad revisor
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