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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Interfox Resources AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma den
. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Stockholm den

Max Renard
Styrelseordförande
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Interfox Resources AB (publ), 556658-6797 får härmed
avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014.

Allmänt om verksamheten
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild
inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och
rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill
relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig
verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarlista
Namn
FEPI/ Interfox Invest AB
Avanza Pension
Nordnet Pension
Peter Eriksson
Tommy Sunesson
Charles Liu
Eva Melin Wassberg
Agnad Krunesic
Markus Björlin
Ion Josif Bratu
Jonathan Collins
UBS Clients
Robur Försäkring
Archelon AB
Övriga (ca 3 000)
Totalt

Antal
6 543 939
1 729 679
727 439
550 500
364 181
300 000
250 000
233 090
202 505
200 000
185 000
175 118
162 473
160 000
13 484 247
25 268 171

Andel (%)
25,9
6,8
2,9
2,2
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
53,4
100,0

Ägande per 2014-12-31 enligt Euroclear samt Bolagets egen information.
FEPI/ Interfox Invest AB ägs av Max Renard, som också är styrelseordförande i Interfox Resources AB
(publ).

Aktien
Antalet utestående aktier uppgick per 2014-12-31 till 25 268 171. Varje aktie medför lika rätt till andel i
bolagets tillgångar och resultat. Bolagets aktiekapital uppgick till 25 268 171 kr. Bolagets aktier
handlas på AktieTorget under kortnamnet IFOX.

Bolagsstruktur
Interfox Resources AB (publ) äger 100 procent av aktierna i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd med säte
Nicosia, Cypern.

Interfox Resources AB (publ)
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Under året genomförde Bolaget två nyemissioner. I februari 2014 genomförde Bolaget en
företrädesemission om totalt SEK 19 miljoner före relaterade kostnader. I juni 2014 genomfördes en
riktad nyemission som tillförde Bolaget SEK 21 miljoner efter relaterade kostnader. I anledning av
dessa nyemissioner genomfördes också emissioner av aktier som tilläggsköpeskilling till the Far East
and Pacific Investments Inc. (FEPI) i enlighet med avtal.
Bolagsstämman den 26 september 2014 beslutade om sammanläggning av aktier 100:1 i syfte att
uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Avstämningsdagen sattes till den 15 oktober 2014.
Sista dagen för handel i Interfox Resources aktier på Aktietorget före sammanläggningen var den 13
oktober 2014. Första dagen för handel i Interfox aktier efter sammanläggningen var den 14 oktober
2014, vilket innebär att aktiekursen från och med den 14 oktober 2014 återspeglade effekten av
sammanläggningen.
Interfox Resources AB har förvärvat samtliga aktier i Mezhlisa Recources Cyprus Ltd. (Mezhlisa) som
innehar en rättighet att genom investeringar upp till USD 12,4 miljoner erhålla 74% av utestående
aktier i OOO Bakcharneftegaz (BNG). Mezhlisa har under perioden betalat 4,825 MUSD, varav 4,26
MUSD har inregistrerats för andelar av aktier i BNG på 25,42%. Resterande 525 KUSD som hade
överförts per 20141231 kommer att registeras under 2015. Under perioden inleddes
prospekteringsprogrammet på licens 71-1, Ellej-Igajskoje i Tomskregionen. Licensen hålls av det
lokala projektbolaget OOO Bakcharneftegaz, i vilket Bolaget enligt avtal har rätt att erhålla ett ägande
om 74 procent mot investeringar om totalt USD 12,4 miljoner. Bolaget hade vid periodens utgång ett
registrerat ägande om 25,42 procent.
Prospekteringsprogrammet innefattar som Fas 1 återinträde av en brunn, nr 4, som borrades på
Sovjettiden samt som Fas 2 borrande av en ny prospekteringsbrunn. Syftet med
prospekteringsprogrammet är att bevisa så mycket reserver som möjligt och sedan avyttra projektet till
ett större bolag som är mer anpassat för utvecklingsfasen. Den första fasen i att bevisa innehållet i
tillgången var att erhålla registrering av resurser enligt rysk C3-standard. Ansökan lämnades in under
perioden för att erhålla resurser motsvarande totalt 134 mmboe i de Devoniska lagren. Ansökan
godkändes och registrerades per 2015-01-01 enligt följande:
- Gas 16 470 miljoner m3
- Kondensat 2 831 000/1 775 000 metriska ton geologiska/utvinningsbara resurser
Detta motsvarar 131,9 mmboe geologiska resurser eller 123,2 mmboe utvinningsbara resurser
(använda omvandlingsfaktorer: 1 tusen m3 gas = 6.60; 1 metriskt ton kondensat = 8.18).
Under perioden initierades Fas 1 och genomfördes till stor del avseende perforering och testning.
Brunnen återinträddes i april och borrande ned till måldjup om 4 080 meter inleddes. Borrarbetena blev
på grund av förekomsten av hindrande föremål utöver det förväntade i brunnen försenade. Detta
gjorde borrarbetena mer tidskrävande och kostsamma än väntat.
Efter avslutande av borrarbeten på ett djup om 4 006 meter genomfördes visa testarbeten av Bolagets
egen personal samt tredjepartskonsulter, inklusive bolaget "Innovative Oil and Gas Technologies",
IOGT. Dessa analyser indikerade mycket större potential än förväntat i antalet potentiellt
kolväteförande intervall samt kolonnens tjocklek. Som ett resultat av detta utökades
prospekteringsplanen att omfatta mer än 20 intervall, att jämföra med de ursprungligen förväntade 8.
De första perforeringarna gjordes i början av augusti och under perioden perforerade och testade
Bolaget 18 intervall, vilka samtliga visade kolväteförekomster samt avsaknad av formationsvatten.
I oktober upptäcktes ett spontant gasflöde av kommersiell karaktär, tester indikerade att gasflödet
härrörde från vittringsskorpan vid toppen av Devon. Efter utgången av perioden upptäcktes betydande
flöden av gas och gaskondensat från detta objekt.

Interfox Resources AB (publ)
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Organisation
Bolaget utnämnde Jens Bruno till VD för Bolaget 4 mars 2014. Årsstämman den 15 maj 2014 utsåg en
styrelse bestående av Anders Thorsell, Max Renard, Jan Lundström samt Jens Bruno. Vid det
konstituerande styrelsemötet utsågs Jan Lundström till ordförande. Max Renard utsågs till ordförande
för Bolaget den 21 augusti 2014. Peter Klimt utsågs till ny VD för Bolaget den 16 december 2014, vid
vilken tid Jens Bruno lämnade sin roll som VD samt som styrelseledamot i Bolaget.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
En riktad nyemission genomfördes den 28 januari 2015, vilken tillförde Bolaget SEK 14,1 miljoner före
relaterade kostnader. Vid emissionen utgavs 14 149 000 nya aktier till en teckningskurs om SEK 1,00
per aktie. Antalet aktier efter genomförande av nyemissionen uppgår till 39 417 171. Den 10 mars
2015 hölls en extra bolagsstämma, där 4 945 467 aktier gavs ut i tilläggsköpeskilling till the Far East
and Pacific Investments Inc enligt avtal. Antalet aktier i Bolaget var efter det 44 362 368. På samma
bolagsstämma valdes Jonathan Collins in som styrelseledamot och tidigare ledamoten Jan Lundström
avgick.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Planen för verksamheten är att omvandla så mycket av bolagets mineralresurser som möjligt till
väsentligt mer värdefulla utvinningsbara reserver. Detta fortsatte med geologiska tester samt
omfattande analyser.
Bolagets uppfattning är att den utökade kunskapen om brunn 4, och därmed tillgången som helhet har
skapat mervärden för bolagets aktieägare. I slutet av innevarande räkenskapsår planeras arbetet med
borrandet av en ny brunn. Arbetet med att finansiera denna del av projektet är inne i en mycket aktiv
fas.

Riskfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på
prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade med.
Dessa risker kan inte helt undvikas ens med en kombination av erfarenhet, kunskap och noggrann
utvärdering. De risker och osäkerheter som vanligen förknippas med olje- och gasverksamhet
innefattar, men är inte begränsade till, bränder, explosioner, blowouts (det vill säga ett okontrollerat
utsläpp av olja, gas eller vatten från en oljebrunn), utsläpp av sur gas, brott i pipelines och oljespill. Var
och en av dessa risker kan resultera i omfattande skador på olje- och gasbrunnar,
produktionsanläggningar, annan egendom, miljön och kan även medföra betydande personskador.
Prospektering och exploatering av olje- och gasreserver kan komma att bli försenade eller påverkas
negativt av faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll.
Alla värderingar av olje- och gasreserver samt olje- och gasresurser innehåller mått av osäkerhet.
Bolagets värderingar av reserver och resurser sker enligt vedertagna regler och standarder. I många
fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion. Även om oljebolag försöker
minimera riskerna genom seismiska undersökningar kan detta vara mycket kostsamt och kräva stora
insatser utan att leda till borrning. Sannolikheten för fynd av olja eller gas vid prospekteringsbrunnar
varierar. Den faktiska produktionen och kassaflödet kommer därför sannolikt att skilja sig från
beräkningar och dessa variationer kan ibland bli stora. Olje- och gasreserver utgör en viktig faktor för
Bolagets investeringsbeslut.
Bolagets framtida kassaflöde är starkt beroende av att Bolaget lyckas med att exploatera sina
nuvarande resurser och reserver på ett framgångsrikt sätt och att Bolaget kan förvärva, upptäcka eller
utveckla ytterligare reserver. Prospektering, förvärv och utbyggnad av olje- och gasreserver är en
kapitalintensiv verksamhet och kassaflödet från den löpande verksamheten i kombination med
tillgången till extern finansiering kommer att vara avgörande för i vilken utsträckning Bolaget i
framtiden kan göra nödvändiga investeringar för att behålla och expandera sina reserver. Bolagets
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oförmåga att behålla och expandera sina reserver skulle få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Efterfrågan och priset på olja och gas är i betydande utsträckning beroende av en mängd faktorer
utanför Bolagets kontroll, bland annat väderförhållanden, priset på och tillgången till alternativa
energikällor, regerings- och centralbanksåtgärder, åtgärder vidtagna av internationella karteller (främst
OPEC) samt den globala ekonomiska och politiska utvecklingen. Dessa faktorer påverkar i sin tur
global tillgång och efterfrågan på olja och gas. Prisfluktuationer är således normalt en följd av faktorer
som Bolaget inte kan påverka.
Bolaget kan drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor. Varje större skada
kan komma att få en negativ effekt på Bolagets förmåga att prospektera och producera olja och gas.
Vidare kan även ogynnsamma väderförhållanden, arbete utfört av partners, entreprenörer eller
leverantörer samt regerings- eller myndighetskrav och sena leveranser av utrustning komma att
medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Bolagets verksamhet är i hög grad baserad på koncessionsavtal, licenser, tillstånd och andra avtal.
Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa koncessioner, licenser och 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 en koncession, licens eller annat avtal kan det även 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.
Bolagets prospektering är beroende av koncessioner, licenser och tillstånd som beviljas av regeringar
och myndigheter. Ansökningar om koncessioner och tillstånd kan komma att avslås och nuvarande
koncessioner och tillstånd kan komma att beläggas med restriktioner eller återkallas. Även om licenser
och tillstånd normalt kan förnyas efter att de löpt ut är det inte säkert att så kommer att ske, och i så
fall på vilka villkor. Om Bolaget eller någon av dess partners inte svarar mot de förpliktelser och villkor
avseende verksamhet och kostnader som krävs för att behålla licenser och tillstånd kan det medföra
en mindre andel i, eller förlust av, sådana tillstånd samt krav på skadestånd, vilket kan komma få en
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Flerårsjämförelse
kSEK
2014-12-31
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
-2 808
Balansomslutning
67 002
Soliditet %
90
Antal anställda (balansdagen)
1
Avkastning på totalt kapital, %
Neg
Avkastning på eget kapital, %
Neg

2013-12-31
164
-3 654
6 584
24
1
Neg
Neg

2012-12-31
324
-3 639
13 320
64
4
Neg
Neg

2011-12-31
428
-4 597
13 122
95
4
Neg
Neg

Nyckeltalsdefitioner framgår av Not 1 Redovisningsprinciper, "Värderingsprinciper m m".

2010-12-31
286
6 441
17 724
96
4
43
45
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Resultatdisposition
Följande balanserad vinst ska disponeras av årsstämman:

Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa

Belopp i kr
41 396 305
-3 335 103
-2 808 152
35 253 050

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten behandlas så:

att i ny räkning balanseras

Belopp i kr
35 253 050
35 253 050

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-

163 767
163 767

-4 959 900
-2 171 523
-1 704
-7 133 127

-1 993
-1 822 729
-4 107 434
-52 641
-67 802
-5 888 832

4 977 460
-652 485
-2 808 152

2 260 693
12 363
-38 557
-3 654 333

Resultat före skatt

-2 808 152

-3 654 333

Årets resultat

-2 808 152

-3 654 333

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

3
4
5

6
7
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

8

28 139 361
28 139 361

-

28 139 361

-

37 691 453
276 024
80 869
38 048 346

3 514 635
532 754
4 047 389

814 363

2 536 288

Summa omsättningstillgångar

38 862 709

6 583 677

SUMMA TILLGÅNGAR

67 002 070

6 583 677

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

25 268 171
25 268 171

2 922 705
666 667
3 589 372

41 396 305
-3 335 103
-2 808 152
35 253 050

1 333 333
319 231
-3 654 333
-2 001 769

60 521 221

1 587 603

72 187
3 861
5 664 469
740 332
6 480 849

142 928
24 553
4 000 000
828 593
4 996 074

67 002 070

6 583 677

2014-12-31
Inga

2013-12-31
Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (25 268 171 aktier)
Nyemission under registrering
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Övriga ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-2 808 152
-4 975 613
-7 783 765
-20 692

-3 654 333
-2 200 487
-5 854 820
-1 065

-7 804 457

-5 855 885

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-29 025 344
1 505 467

-3 835 550
246 591

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-35 324 334

-9 444 844

-28 139 361
-

360 000
235 084
7 127 682

-28 139 361

7 722 766

69 677 244
-5 743 445
-2 192 028
-

2 000 000
-5 335 512

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

61 741 771

-3 335 512

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-1 721 924
2 536 287
814 363

-5 057 590
7 593 878
2 536 288

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Not

10

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Nedsättning av aktiekapital
Utbetald utdelning till aktieägare

9
9
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Förstgångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är företagets första årsredovisning som upprättats enligt K3.
Samtliga belopp i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter har räknats om för
jämförelseåret.
I och med övergången till K3 har följande värderingsprinciper ändrats i jämförelse med föregående år:
- Efter tidpunkten för övergång redovisas uppskjuten skatt på samtliga temporära skillnader

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22%) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i föhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).

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 erhållits för annans räkning
ingår inte i Företagets intäkter.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
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.

Eget kapital
Eget kapital i bolaget består av följande poster:
- Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.
- Överkursfond 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.
- Balanserad vinst/ Ansamlad förlust, dvs alla balanserade vinster/ förluster och aktierelaterade
ersättningar för innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier.
Transaktioner med bolagets ägare, såsom aktieägartillskott och utdelningar, redovisas separat i eget
kapital.
Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en
bolagsstämma före balansdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.

Koncernredovisning
Bolaget upprättar ej koncernredovisning med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § ÅRL.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar
redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där
sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för bolaget, och som därmed kan
påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.
Betydande bedömningar
Det finns inga betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av bolagets
redovisningsprinciper som har någon betydande effekt på de finansiella rapporterna.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Moore Stephens KLN AB
Revisionsarvode
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB
Övriga tjänster
Summa

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

117 315
3 562
1 530
12 515
134 922

57 928
40 000
5 922
103 850

-

84 700

134 922

188 550
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2014-01-012014-12-31
1
1

Varav män
1
1

2013-01-012013-12-31
4
4

Varav män
3
3

2014-01-012014-12-31
1 626 786
1 626 786
511 136
-

2013-01-012013-12-31
942 294
1 802 377
2 744 671
1 287 643
329 862

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 173 633) företagets ledning avseende 1 (1) personer.
Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser.
VD Peter Klimt har en löpande ersättning med en fakturering om €10.000 per månad och tre månaders
uppsägningstid. Styrelseledamoten Jan Lundström hade fram till 2014-12-01 uppdrag som konsult
avseende CFO-tjänster med en fakturering om 98.000 kronor per månad. Jan Lundström lånade den
20 december 2013 in 2 000 000 kronor till Bolaget för att tillföra kapital innan genomförd nyemission.
Lånet löpte med 6,4% ränta och återbetalades under februari 2014. Styrelseledamoten Anders
Thorsell fakturerade under 2014 genom bolag 98.000 kronor per månad för management-, legala- och
IR-tjänster, kontraktet löper tills vidare med en månads uppsägningstid. Styrelseordförande Max
Renard är sedan 1 september 2014 anställd som arbetande styrelseordförande med en lön
motsvarande 66 000 kronor per månad och med en månads uppsägningstid.

Not 5 Övriga rörelsekostnader
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Summa

2014-01-012014-12-31
1 704
1 704

2013-01-012013-12-31
67 802
67 802

2014-01-012014-12-31
-

2013-01-012013-12-31
3 753 644
-1 492 951
2 260 693

2014-01-012014-12-31
4 975 613
1 847
4 977 460

2013-01-012013-12-31
12 363
12 363

Not 6 Intäkter från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid avyttring
Nedskrivningar
Summa

Not 7 Ränteintäkter och liknande intäkter
Valutakursvinster fordringar i utländsk valuta
Ränteintäkter, övriga
Summa

13(15)

Interfox Resources AB (publ)
556658-6797

Not 8 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp
Redovisat värde vid årets slut

2014-12-31

2013-12-31

28 139 361
28 139 361

-

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Antal
andelar
1 000

i%
100

Bundet eget kapital
Ingående balans 2014-01-01

Aktiekapital
2 922 705

Nyemission
under reg
666 667

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Summa Förändringar i redovisade värden

2 922 705

666 667

24 537 495
-2 192 029
22 345 466

-666 667
-666 667

-

-

25 268 171

-

Överkursfond
1 333 333

Balanserat
resultat
319 230

Dotterföretag / Org nr / Säte
Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, Nicosia, Cypern

Redovisat
värde
28 139 361
28 139 361

Not 9 Eget kapital

Transaktioner med ägare
Nyemission
Nedsättning av aktiekapital
Summa Transaktioner med ägare
Omföring mellan poster i eget kapital
Summa Omföringar
Eget kapital 2014-12-31

Fritt eget kapital
Ingående balans 2014-01-01
Årets resultat

Årets
resultat
-3 654 333
-2 808 152

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Summa Förändringar i redovisade värden
Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa Transaktioner med ägare

1 333 333

319 230

-3 654 333

40 062 972
40 062 972

-

-

-3 654 333

3 654 333

-

-3 654 333

3 654 333

41 396 305

-3 335 103

-2 808 152

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring av föregående års resultat
Summa Omföringar
Eget kapital 2014-12-31
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Not 10 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

2014-12-31

2013-12-31

-4 975 613
-4 975 613

52 641
1 492 950
-3 753 644
7 566
-2 200 487

15(15)

Interfox Resources AB (publ)
556658-6797

Underskrifter
Stockholm den

Max Renard
Styrelseordförande

Peter Klimt
VD

Jonathan Collins

Anders Thorsell

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor

