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Innehåll

CAUCASUS OIL AB 
I KORTHET
Caucasus Oil AB (publ) investerar i olja 
och gas, både i prospektering och i 
produktion. Bolagets portfölj bestod vid 
årsskiftet 2014/2015 av sju brunnar, fyra 
producerande samt tre som utvärderas för 
produktion. Fem belägna i Texas och två 
i Louisiana, USA. Ägarandelarna varierar 
från 0,83 % - 5,0 %. Caucasus Oil har 
797 aktieägare*, och bolagets aktie är 
upptagen till handel på AktieTorget under 
kortnamnet CAOI. 

*exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar 
samt utländska depåkunder.

HISTORIK

2014
Goodrich-Cocke #3 sätts åter 
i produktion och ger initialt 
cirka 100 fat olja per dygn.
Caucasus Oil skriver i juni 
månad en avsiktsförklaring om 
förvärv av det estniska bolaget 
Petrovende Oü med omfattande 
oljetillgångar i Sibirien.

Förhandlingarna med Petrovende 
Oü avbryts i september, 
eftersom parterna inte kunnat 
komma överens om de slutliga 
villkoren för förvärvet.

Det var med stor sorg vi 
tvingades meddela att 
vår styrelsesuppleant, 
informationsansvarige och 
vän Olle Björck, Västervik, 
avled den 8 december 2014 
efter en tids sjukdom.

2013
Projektet på Weeks Island 
utvecklas och en pipeline 
byggs, detta efter läckage 
från produktionstankarna.

2012
Brunnen Goodrich-Cocke 
#3 tas i produktion i januari 
med en startproduktion på 
runt 90 fat per dygn.
Nyteckning av aktier, med 
stöd av teckningsoptionen 
CAOI TO 3, tillförde bolaget 
620 887 SEK genom att 1 179 
265 nya aktier tecknades.
Under hösten uppstod 
läckage i Goodrich-Cocke 
#3:s produktionsutrustning, 
vilket nu är åtgärdat och 
produktionstillstånd inväntas.

 2011
Sjätte och sjunde investeringen 
genomförs, Goodrich-Cocke 
#2 och #3. Brunnarna 
ligger i Louisiana, USA, 
och borras under året.
Årsstämman beslutar att till 
samtliga aktieägare vederlagsfritt 
utge teckningsoptioner.

2010
Fjärde och femte investeringen, 
Richardsson 15-1 och Howard 
10-1, görs i Texas, USA. 
Brunnarna påvisar både 
gas och olja och utvärderas 
för produktionstest.

Den tredje brunnen, Oltmann 
#1H, blir en fullträff och levererar 
ett rejält kassatillskott fr.o.m. 
augusti månad. Inte bara med 
olja, utan senare även med gas.
Bolaget är titelsponsor för 
Speedway-SM 2010 i Målilla.

2009
Reese #1H tas i 
produktion i april.
Andra investeringen, Schiflet 
#1H, görs i Texas, USA.
Schiflet #1H borras och tas 
i produktion i augusti.
Bolaget är titelsponsor för 
Speedway-SM 2009 i Målilla.
Caucasus Oil ansluts till 
Euroclear och listas på 
AktieTorget den 9 november.
Tredje investeringen, Oltmann 
#1H, görs i Texas, USA.

2008
Caucasus Oil AB bildas och 
registreras i maj 2008.
Den första investeringen, Reese 
#1H, görs i Texas, USA.
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STYRELSEORDFÖRANDE  
ULRICH ANDERSSON  
HAR ORDET

2014 - Ett år fyllt 
av hårt arbete
Jaså, tänker du som är aktieägare, 
fyllt av arbete?  
Jo, jo. Det ska han säga… det har 
ju inte hänt ett dugg i bolaget!

Som styrelseordförande förstår 
jag dig som läser det här, och 
är aktieägare. Utåt sett har det 
under året hänt mycket lite. Inått 
sett en massa, som har varit både 
spännande och lärorikt för oss, 
men förutom vid ett par tillfällen, 
omöjligt att kommunicera till er 
utanför styrelsen. Bolaget har 
vid flera tillfällen varit nära, men 
aldrig kommit till fullständiga 
avslut. Det har funnits hinder på 
vägen, som vi inte kunnat bortse 
från, och därför fattat beslut om 
att avstå från avslut.

Ett av dessa tillfällen var när vi 
skrev ett ”Letter of Intent” om att 
förvärva det estländska bolaget 
Petrovende Oü. Petrovende, äger 
60 % av det ryska oljebolaget 
Petro Stream som har licens 
för att utvinna stora mängder 
olja och gas i Tomsk i Sibirien. 
Petrovende skulle bli ett helägt 

dotterbolag till Caucasus Oil. Det 
såg mycket lovande ut under 
lång tid, ända tills vi avbröt 
förhandlingarna, eftersom vi 
inte kunde komma överens med 
dem om de slutliga villkoren för 
förvärvet. Vi fick bland annat för 
lite av den information vi krävde. 
Allt kändes just då inte helt OK, 
för att tala ren svenska.

Oljepriset har inte heller rosat 
marknaden. Det har naturligtvis 
också hämmat bolagets 
utvecklingsmöjligheter. Tack 
och lov har priset hämtat sig 
något under den senaste tiden. 
Nedgången har dock haft en 
positiv verkan på priset för 
borrning och hyra av borriggar. 
Många större olje- och gasbolag 
har avbrutit sina påbörjade 
och tilltänkta projekt, vilket 
alltså gjort många riggar lediga, 
samtidigt som hyrpriserna sjunkit. 
Dessutom har även många 
projekt lagts ut till försäljning, 
till betydligt lägre priser än före 
oljeprisnedgången. Det går nu att 
köpa god och säker produktion 
till bra priser, och det är just 
produktion vi behöver för att öka 
intjäningsförmågan. Vi har ett 

antal bra projekt på gaffeln just 
nu och inväntar bara rätt tillfälle 
för att kunna handla. 

Allra sist vill jag å styrelsens 
vägnar åter igen beklaga förlusten 
av bolagets informationsansvarige 
och mångkunnige medarbetare 
Olle Björck från Västervik, som 
avled den 8 december 2014. Olle 
var en viktig länk i arbetet kring 
bolaget ända sedan starten 2008, 
och förlusten av hans kunskap 
känns tung. Vi bär dock med oss 
Olles positiva inställning till både 
livet och jobbet, och hoppas på 
ett riktigt bra år för Caucasus Oil!

Vimmerby, 29 juni 2015

Ulrich Andersson 
Styrelseordförande 
Caucasus Oil AB

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Under våren 2015 har vi gett det finansiella 
institutet Corpia AB i Stockholm i uppdrag att 
placera ett obligationslån på upp till 10 MSEK. 
Låneerbjudandet stängs först i månadsskiftet 
juni/juli 2015. Det innebär att om utfallet av 
obligationslånet är positivt, så är det först ett 
stycke in i juli/augusti som vi hoppas kunna 
kommunicera att de första köpen av produktion 
görs i USA. Vi hoppas i så fall också att det ska 
ge bolaget den produktionsskjuts uppåt, som 
vi så väl behöver. När vi fått upp produktionen, 
är tanken naturligtvis att vi åter igen även 
ska söka efter något mer riskfyllda projekt, 
som komplement till övriga investeringar och 
i enlighet med bolagets grundtanke om att 
ha en något högre risk- och vinstprofil.

Förvärv av bränslebolag. 
Styrelsen har i juni månad undertecknat ett 
avtal om förvärv av Smart Energy Sweden 
Fuels AB (publ). Betalning sker med hjälp av 
nyemitterade aktier och kommer att genomföras 
om en planerad extra bolagsstämma i mitten 
av juli månad godkänner kvittningsemissionen 
m.m. Fullföljs förvärvet beräknas Caucasus vara 
vinstgivande under innevarande verksamhetsår. 
Se vidare pressmeddelande 2015-06-08.
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VISION, AFFÄRSIDÈ OCH STRATEGI

Vision
Caucasus Oils vision är 
att genom framgångsrik 
gas- och oljeutvinning skapa 
mervärden för bolaget 
och dess aktieägare.

Affärsidé
Caucasus Oil ska genom 
prospekteringsverksamhet, 
samt genom köp av andelar i 
gas- och oljekällor, skapa en 
trygg inkomst för bolagets 
drift. Samtidigt ska man, enligt 
bolagets strategi, aktivt söka 
efter deltagande i projekt 
med stor uppsida och högre 
riskprofil, främst utanför USA.

Strategi
Caucasus Oils 
affärsstrategi är att:

- Investera i områden med 
potential för fyndigheter 
av gas- och olja både 
inom och utom USA.

- Bedriva systematisk och 
långsiktig investerings- och 
prospekteringsverksamhet 
innehållande både låga 
och höga riskprofiler.

- Hålla en fortsatt låg 
kostnadsprofil.

ORGANISATION

Ulrich Andersson 
Arbetande styrelseordförande

Invald i styrelsen 2008, 
ordförande sedan 2008.  
Född 1966.

Aktieinnehav privat och genom 
bolag 1 384 810 aktier.

Lars-Olof Ericsson
Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2010,
Född 1947

Aktieinnehav 45 000 aktier.

Bengt Grafström 
Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2008. 
Född 1946.

Aktieinnehav 620 000 aktier.

Bertil Wilhelmsson
Verkställande Direktör

Invald i styrelsen 2008,  
VD sedan 2009.  
Född 1949.

Aktieinnehav privat och genom 
bolag 1 014 545 aktier.

 
 

 

Anställda
Bolaget har i dagsläget 
inga anställda. Bolaget 
leds av styrelsen och den 
dagliga driften sköts via ett 
managementavtal med Ulrich 
& Co AB.

Revisor
Joakim Falck 
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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GAS- OCH OLJEPROSPEKTERING

PROJEKT

Caucasus Oil AB (publ) arbetar med investeringar i olje- och gasutvinning. Investeringar 
görs både inom redan producerande enheter och i genom prospektering. 

Prospektering efter gas och olja är både tidskrävande och förenat med stora 
investeringar samt risker. Caucasus Oil skall sprida sitt ägande, och därmed riskerna, 
genom köp av mindre andelar i både ny och befintlig produktion. 

Bolaget kräver också ett direktägande för att genomföra en investering. Detta för att 
undvika att andra delägares ekonomi påverkar bolaget negativt. Investeringsprocessen 
präglas av noggranna genomgångar av befintligt informationsunderlag.

Caucasus Oils projektportfölj vid årsskiftet 2014/2015:
- Reese #1H, Harrison County, gasbrunn, andel 1,5 %, i produktion 2009-04-14, operatör PetroMax. 

- Schiflet #1H, Madison County, oljebrunn, andel 1,0 %, i produktion 2009-08-14, operatör PetroMax.

- Oltmann #1H, Madison County, oljebrunn, andel 2,0 %, i produktion september 2010, operatör 
PetroMax.

- Richardsson 15-1, Hardeman County, oljebrunn, andel 0,83 %, färdigborrad och utvärderas för 
produktionstester, operatör PetroMax. Brunnen är helt avskriven p.g.a. osäkerhet kring användandet av 
ny teknik, samt avsaknad av tidsplan och budget från operatören. 

- Howard 10-1, Hardeman County, oljebrunn, andel 0,83 %, färdigborrad och utvärderas för 
produktionstester, operatör PetroMax. Brunnen är helt avskriven p.g.a. osäkerhet kring användandet av 
ny teknik, samt avsaknad av tidsplan och budget från operatören. 

- Goodrich-Cocke #2, Iberia Parish Louisiana, andel 5%, utvärderas efter gjorda produktionstester. 
Operatör Alta Mesa Holdings, LP.

- Goodrich-Cocke #3, Iberia Parish Louisiana, andel 5%, togs i produktion i januari 2012. Operatör Alta 
Mesa Holdings, LP.

MILJÖ
Caucasus Oil strävar efter att bolagets miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. I 
samband med utvärderingar av nya projekt ingår alltid att försäkra sig om att den 
styrande operatörens miljöpolicy lever upp till respektive lands miljölagstiftning. Om så 
inte är fallet ska Caucasus Oil påpeka missförhållandet för att få en ändring till stånd. 
Kan inte operatören fullgöra sina plikter i miljöhänseende bör Caucasus Oil avstå från 
investeringen.
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Aktiekapitalets utveckling
I tabellen nedan redovisas förändringar i Caucasus Oils aktiekapital sedan bildandet fram till utgången av 
räkenskapsåret 2014. Samtliga aktier har betalats med likvida medel.

År Händelse Antal aktier
Totalt  

antal aktier Aktiekapital
Kvotvärde 

SEK
Emissionskurs 

SEK

2008 maj Bildande 1 000 1 000 100 000 100,00 100,00

2008 juni Split 1 000 000 1 000 000 100 000 0,10  

2008 juni Nyemission 500 000 1 500 000 150 000 0,10 0,20

2008 juli Nyemission 7 975 000 9 475 000 947 500 0,10 0,20

2008 juli Nyemission 400 000 9 875 000 987 500 0,10 0,20

2008 okt Nyemission 83 000 9 958 000 995 800 0,10 0,25

2009 feb Nyemission 321 000 10 279 000 1 027 900 0,10 2,00

2009 dec Nyemission 7 000 10 286 000 1 028 600 0,10 3,50

2009 dec Konvertering 1 445 033 11 731 033 1 173 103 0,10 1,51

2012 juni Nyemission 1 179 265 12 910 298 1 291 030 0,10 0,63

Aktieinformation
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Caucasus Oil AB (publ), grundat i maj 2008 och 
med säte i Vimmerby, är ett svenskt publikt 
aktiebolag som investerar i borrprojekt, samt andra 
typer av investeringar för gas- och oljeutvinning.

Bolagets aktier är upptagna till handel på svenska 
AktieTorget sedan den 9 november 2009. Bolaget 
riktar främst in sig på verksamhet inom och 
utanför USA. 

Caucasus Oils projektportfölj bestod vid årsskiftet 
2014/2015 av fyra producerande brunnar och tre 
som produktionstestas. Fem i Texas och två i 
Louisiana, USA. 

Målet är att på sikt bli en betydande aktör på 
marknaden. Detta ska ske genom aktivt sökande 
efter nya prospekteringsområden samt genom 
förvärv av andelar i producerande fält med 
utvecklingspotential.

Bolagets dagliga drift är utlagd på entreprenad 
och sköts av Ulrich & Co AB. Arbetet i 
företaget bedrivs av styrelsens ordförande 
Ulrich Andersson, samt inhyrda konsulter. 
Mediekommunikation är exempel på en 
konsulttjänst som till viss del lagts ut på 
entreprenad.

Byte av redovisningsprincip
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar 
företaget BFNAR 2012:1. Införandet av det 
allmänna rådet har inneburit ett byte av 
redovisningsprinciper men har inte haft betydande 
effekt på resultat- och balansräkningarna. 
Nyckeltalen har inte räknats om.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
samt efter räkenskapsårets utgång
-  Goodrich-Cocke #3 sätts åter i produktion och 

ger initialt c:a 100 fat olja per dygn.

-  Caucasus Oil skriver i juni månad en 
avsiktsförklaring om förvärv av det estniska 
bolaget Petrovende Oü med omfattande 
oljetillgångar i Sibirien.

-  Förhandlingarna med Petrovende Oü avbryts 
i september, eftersom parterna inte kunnat 
komma överens om de slutliga villkoren för 
förvärvet.

-  Det var med stor sorg vi tvingades meddela att 
vår styrelsesuppleant, informationsansvarige 
och vän Olle Björck från Västervik, avled den 8 
december 2014 efter en tids sjukdom. 

-  Caucasus Oils kontorsadress ändrades i januari 
2015 till: Caucasus Oil AB, Slottsgatan 14, 553 
22 Jönköping. Anledningen till ändringen var 
rent praktisk, eftersom bolagets administration 
flyttats till Jönköping. Förslag föreligger inför 
årsmötet 2015 att av praktiska skäl även ändra 
Bolagets säte till Jönköping. 

-  Styrelsen har i mars 2015 ingått ett 
engagemangsavtal med det finansiella institutet 
Corpia AB i Stockholm, gällande ett uppdrag att 
placera ett obligationslån på upp till MSEK 10.

 Corpia AB stänger obligationslånet i 
månadsskiftet juni/juli 2015, varefter utfallet 
kommer att kommuniceras.

-  Styrelsen har även låtit ta fram grunden till ett 
investeringsmemorandum i händelse av att 
en nyemission kan komma att genomföras 
om inte Corpias engagemangsavtal gällande 
obligationslånet tecknas i tillräcklig grad.

-  Styrelsen har också beslutat att skriva ned det 
redovisade värdet för de två brunnarna Howard 
och Richardsson som aldrig varit i produktion 
sedan de borrades 2010. Detta bland annat 
på grund av den osäkerhet som råder kring 
användandet av den nya teknik man försöker 
med.

- Styrelsen har i juni månad undertecknat ett 
avtal om förvärv av Smart Energy Sweden 
Fuels AB (publ). Betalning sker med hjälp av 
nyemitterade aktier och kommer att genomföras 
om en planerad extra bolagsstämma i mitten 
av juli månad godkänner kvittningsemissionen 
m.m. Fullföljs förvärvet beräknas Caucasus vara 
vinstgivande under innevarande verksamhetsår. 
Se vidare pressmeddelande 2015-06-08.

Styrelsen och verkställande direktören för Caucasus Oil AB (publ), 556756-4611  
får härmed avge årsredovisning för 2014.

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning 497 556 1 002 1 195 1 014

Rörelseresultat -479 -533 -309 -138 170

Soliditet % 71 91 97 96 98

Förvaltningsberättelse

Caucasus Oil AB - Årsredovisning 2014
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Förvaltningsberättelse

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Vid årsskiftet uppgick bolagets kassa till 7 TKR. 
Bolaget bedömer att det saknas rörelsekapital 
för den kommande tolvmånadersperioden från 
balansdagen den 31 dec 2014.

Styrelsen har i mars 2015 ingått ett 
engagemangsavtal med det finansiella institutet 
Corpia AB i Stockholm, gällande ett uppdrag att 
placera ett obligationslån på upp till MSEK 10.

Vid avlämnandet av denna årsredovisning har 
Corpia AB ännu inte stängt obligationslånet 
och planerad stängning är i slutet av juni 2015. 
Obligationslånet är en viktig del av bolagets 
fortsatta finansiering. Om obligationslånet 
inte stängs på ett tillfredställande sätt 
kommer styrelsen att ta fram alternativa 
finansieringsplaner. Styrelsen har låtit ta fram 
grunden till ett investeringsmemorandum i 
händelse av att en nyemission kan komma att 
genomföras, om inte Corpias engagemangsavtal 
gällande obligationslånet tecknas i tillräcklig grad.

Styrelsen har dessutom i juni månad 
undertecknat ett avtal om förvärv av Smart 
Energy Sweden Fuels AB (publ). Betalning 
sker med hjälp av nyemitterade aktier och 
kommer att genomföras om en planerad 
extra bolagsstämma i mitten av juli månad 
godkänner kvittningsemissionen m.m. Fullföljs 
förvärvet beräknas Caucasus vara vinstgivande 
under innevarande verksamhetsår. Se vidare 
pressmeddelande 2015-06-08.

Operativa risker
Allt företagande och ägande är förenat med 
risktagande. Verksamheten som bedrivs i 
Caucasus Oil erbjuder stora möjligheter, men 
innebär också betydande risker. Caucasus Oils 
verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av 
de risker, kostnader och svårigheter som bolag 
aktiva inom gas- och oljeutvinning ofta ställs inför. 
Riskerna i sådana företag är främst kopplade till 
utfallet av och kostnaderna för prospektering 
och utvinning, samt prisutvecklingen på gas- och 
oljemarknaden, men även till tillståndsfrågor 
avseende undersökning, utvinning och 
miljö. Därtill skall beaktas att Caucasus Oil 
fortfarande befinner sig i ett utvecklingsskede 
av verksamheten. Caucasus Oil utgör vidare 
en liten organisation och är i stor utsträckning 
beroende av ett antal nyckelpersoner.

Finansiella risker
Bolaget exponeras för olika finansiella risker 
i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, 
likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk 
uppstår genom variationer i marknadsräntorna. 
Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt 
instrument varierar till följd av förändringar i 
marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är 
risken att motparten i en transaktion inte kan 
fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för 
bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken 
att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. 
Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde 
varierar till följd av förändringar i marknadsräntor 
och på grund av valutafluktuationer.

Valutarisker
Intäkter från verksamheten är till huvudsaklig 
del i USA-dollar (USD), medan kostnaderna 
för bolaget delvis är i svenska kronor (SEK). 
Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida 
valutakurser gör att förändringar i valutakurser 
kan komma att påverka bolagets redovisade 
intjäningsförmåga på ett avgörande sätt.

Osäkerhetsfaktorer
Förutom branschspecifika risker måste även 
mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, 
såsom konjunktur-, konkurrens-, teknologi- och 
marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, 
kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, 
lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, 
framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. 
Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande 
urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som 
har betydelse för Caucasus Oils verksamhet 
eller en investering i Caucasus Oils aktie.

Känslighetsanalys
Bolagets framtida intjäningsförmåga är till 
stor del knuten till framgången i att finna 
gas och olja i de projekt som bolaget deltar 
i. Möjligheten att exploatera projekten beror 
på vilka fyndigheter som påträffas och i 
vilken mängd. Gas- och oljeprisets utveckling 
påverkar också prospekteringsviljan hos 
operatörerna och kan på så sätt även påverka 
Caucasus Oils intjänandeförmåga.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen
Styrelsen i Caucasus Oil består av Ulrich Andersson arbetande styrelseordförande, Bertil Wilhelmsson VD, 
Bengt Grafström styrelseledamot samt Lars-Olof Ericsson styrelseledamot.

Styrelsen i Caucasus Oil har haft 5 protokollförda sammanträden under året, samt ett större antal arbetsmöten. 

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden), eftersom bolagets aktier inte är upptagna 
till handel vid reglerad marknad. Därav följer att bolaget inte har någon valberedning eller revisions- och 
ersättningsutskott. Handhavande av frågor beträffande revision och ersättningssystem faller på hela styrelsen 
kollektivt.

Ägarstruktur
Caucasus Oil hade vid årsskiftet 2014/2015 797 aktieägare, vilket kan jämföras med 752 aktieägare vid 
årsskiftet 2013/2014.

Under 2014 har 1845 (827) avslut gjorts och 9 797 158 (4 772 907) aktier omsatts till ett totalt värde av SEK 5 
693 016 (1 875 917).

Genomsnittskursen ligger på c:a SEK 0,58 (0,39).

Vid utgången av perioden hade Caucasus Oil totalt 12 910 298 utestående aktier, varav största aktieägare 
är Ulrich Andersson med närstående bolag, med totalt 1 384 810 aktier, vilket motsvarar 11 % av röster och 
kapital. 

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

Insynspersonernas aktieinnehav
2014-12-30 2013-12-30

Ulrich Andersson med närstående 1 384 810 1 384 810

Bertil Wilhelmsson med närstående 1 014 545 1 014 545

Bengt Grafström 620 000 415 000

Olle Björck (dödsbo) 79 750 79 750

Lea Andersson med närstående 45 000 45 000

Lars-Olof Ericsson 45 000 45 000

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Följande belopp står till årsstämmans förfogande:

Överkursfond 1 838 291

Årets resultat -569 434

Summa 1 268 857

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat avräknas mot 
överkursfonden och att resterande överkursfond, 1 268 857 kr, överförs i ny räkning.
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Belopp i kkr Not
2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Nettoomsättning 497 556

497 556

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -55 -68

Övriga externa kostnader 2 -482 -825

Personalkostnader 3 -64 -69

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -375 -127

Rörelseresultat -479 -533

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter - -

Räntekostnader och liknande kostnader -90 -

Resultat efter finansiella poster -569 -533

Resultat före skatt -569 -533

Årets resultat -569 -533

Resultat per aktie                                                                                           -0,04             -0,04

(för beräkning se redovisningsprinciper och bokslutskommentarer)
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Balansräkning

Belopp i kkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Andelar i olje- och gasbrunnar 5 3 537 3 288

3 537 3 288

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 16 16

16 16

Summa anläggningstillgångar 3 553 3 304

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 25 73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 -

62 73

Kassa och bank 7 62

Summa omsättningstillgångar 69 135

SUMMA TILLGÅNGAR 3 622 3 439

Förvaltningsberättelse
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Balansräkning
forts.

Belopp i kkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital

Aktiekapital (12 910 298 aktier) 1 291 1 291

1 291 1 291

Fritt eget kapital

Överkursfond 1 838 2 372

Årets resultat -569 -533

1 269 1 839

Summa eget kapital 2 560 3 130

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 84 38

Övriga skulder 586 50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 392 221

1 062 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 622 3 439

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 2014-12-31 2013-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 2014-12-31 2013-12-31

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Förvaltningsberättelse
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Kassaflödesanalys

Belopp i kkr
2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -569 -533

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 375 127

 -194 -406

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-194 -406

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 11 92

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 753 208

Kassaflöde från den löpande verksamheten 570 -106

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -625 -227

Kassaflöde från investeringsverksamheten -625 -227

   

Finansieringsverksamheten   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde -55 -333

Likvida medel vid årets början 62 395

Likvida medel vid årets slut 7 62

Förvaltningsberättelse
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NOT 1  
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). Övergången till K3 har inte inneburit 
några förändringar av värdering eller presentation i 
årsredovisningen varken för 2013 eller 2014.

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Brunnar som ej är i produktion avskrives 
ej. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.  

Materiella  
anläggningstillgångar Nyttjandeperiod  
Olje- och gasbrunnar           20 år

Bolaget har inga leasingkostnader.

Nedskrivningar - materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, be-
räknas tillgångens återvinningsvärde. 
                                         
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjan-
devärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas 
nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 
väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 

samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonte-
ringsränta som används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tids-
värde och de risker som avser tillgången. En tidigare 
nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta                         
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till ba-
lansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte 
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.                                              

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlig-
het med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består 
av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt 
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidi-
gare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har 
redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skat-
tepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser.                              

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter. 

Produktionsintäkter från olje- och gaskällor redovisas 
utifrån avräkningsbesked.

Noter
Belopp i kkr om inget annat anges

Förvaltningsberättelse
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Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att periodens re-
sultat divideras med vägt genomsnittligt antal aktier 
under perioden.

 2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Årets resultat, kkr. -569 -533

Ingående antal aktier 12 910 298 12 910 298

Förändring - -

Utgående antal aktier 12 910 298 12 910 298

Summa 12 910 298 12 910 298

NOT 2
Arvode och kostnadsersättning till revisorer

 2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Ernst & Young AB   

Revisionsarvode 85 83

Övriga uppdrag - -

Summa 85 83

NOT 3
Anställda och personalkostnader

 Medelantalet anställda
2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Män - -

Kvinnor - -

Totalt - -

Könsfördelning i företagsledningen

Andel kvinnor 2014-12-31 2013-12-31

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande 
befattningshavare 0% 0%

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

 2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Löner och andra 
ersättningar, 
styrelse och VD

varav tantiem o.d.

Löner och andra 
ersättningar, Anställda

50

-

-

54

-

-

Summa 50 54

Sociala kostnader 14 14

(varav pensionskostnader) - -

Bolaget köper tjänster avseende ledning via ett 
managementavtal med Ulrich & Co AB, 150 kkr.  
(462 kkr.).

NOT 4
Skatt på årets resultat

 2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Aktuell skattekostnad - -

Uppskjuten skatt - -

- -

Uppskjutna skattefordringar avseende temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
utnyttjas. Uppskjuten skattefordran har ej bokförts 
på förlustavdrag eftersom dess realiserbarhet är 
svårbedömd.

 2014-01-01 
-2014-12-31

2013-01-01 
-2013-12-31

Resultat före skatt -569 -533

Föregående års 
underskott -1 735 -1 202

Outnyttjade 
förlustavdrag -2 304 -1 735

Förvaltningsberättelse
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NOT 5 
Andelar i olje- och gasbrunnar

 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

-Vid årets början 3 822 3 595

-Nyanskaffningar 625 227

Vid årets slut 4 447 3 822

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

-Vid årets början -534 -407

-Årets avskrivningar -192 -127

Vid årets slut -726 -534

Ackumulerade nedskrivningar enligt plan: 

-Vid årets början - -

-Årets nedskrivningar -184 -127

Vid årets slut -184 -534

Redovisat värde 
vid årets slut 3 537 3 288

NOT 6
Andelar i koncernföretag

 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 16 16

Redovisat värde 
vid årets slut 16 16

Specifikation av moderföretagets innehav 
av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket 
även överensstämmer med andelen 
av rösterna för totalt antal aktier.

 Dotterföretag
Antal 

andelar i %
Redovisat 

värde

Swe Tex Oil & Gas, Inc. 100 16

NOT 7
Eget kapital

 Aktie- 
kapital

Överkurs- 
fond

Ansamlad 
förlust

Vid årets början 1 291 2 372 -534
Disposition enl. årsstämmobeslut 

Förlusttäckning
- -534 534

Årets resultat -  - -569

Vid årets slut 1 291 1 838 -569

NOT 8 
Transaktioner med närstående

I konsultavtalet med Ulrich & Co, som 
ges upplysning om i noten ”Anställda och 
personalkostnader”, ingår kostnader för lokal och 
i bolaget verksam personal. Grafström Media HB 
bistår med delar av mediekommunikationen, 0 
kkr. (11 kkr.). I övrigt finns inga transaktioner med 
närstående.

NOT 9 
Likvida medel

 2014-12-31 2013-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavande 7 62

7 62

Ovanstående poster har klassificerats som likvida 
medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från 

anskaffningstidpunkten.

NOT 10 
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

 2014-12-31 2013-12-31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m.

Avskrivningar 192 127

Nedskrivningar/
reversering av 
nedskrivningar 183 -

375 127

Förvaltningsberättelse
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NOT 11 
Koncernuppgifter 
Företaget är moderföretag till SweTex Oil & Gas 
Inc. Då dotterbolaget ej bedriver någon verksamhet 
har någon koncernredovisning ej upprättats, med 
stöd av ÅRL 7 kap. 5§, då dotterbolaget är av ringa 
betydelse med hänsyn till kravet om rättvisande 
bild.

Avtal med operatörer i USA är tecknade med 
SweTex Oil & Gas Inc. men redovisas i det svenska 
moderbolaget. Detta då avtal tecknats mellan 
det amerikanska dotterbolaget och det svenska 
moderbolaget om att intäkterna ska tillfalla 
Caucasus Oil AB (publ).

Inga övriga transaktioner har skett med 
dotterbolaget under året.

NOT 12 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Förvaltningsberättelse
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Underskrifter 

Caucasus Oil AB (publ)
Vimmerby den 15 juni 2015

Ulrich Andersson      Bertil Wilhelmsson
Styrelseordförande     Verksällande direktör

Bengt Grafström      Lars-Olof Ericsson
Styrelseledamot      Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 
15 juni 2015 och avviker från standardutformningen.

Ernst & Young AB

Joakim Falck
Auktoriserad revisor

Angående styrelsens och revisorns underskrifter

Årsredovisningen och revisionsberätteslsen har undertecknats av styrelsen respektive 
revisorn. Bolaget har dock valt att inte inkludera signaturerna i denna version.
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Förvaltningsberättelse
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Caucasus Oil AB (publ)
Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping

Telefon: 0492 - 180 51
E-post: info@caucasusoil.se

 
www.caucasusoil.se 


