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DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006
•

Yield har medverkat vid ägarspridning samt varit rådgivare vid
kapitalanskaffning och notering i ett flertal bolag.

•

Vederlagsfri tilldelning av aktier i Drillcon samt riktat erbjudande i Drillcon
vilket övertecknades och gav stark värdeutveckling.

•

Investeringar i tillväxtföretag har skapat orealiserade och latenta övervärden i
Yield.

•

Beslut om nyemission och listning av aktien i helägda dotterbolaget Archelon
Mineral AB.

•

Intressebolaget Svenska Capital Oil AB har träffat intentionsavtal om
omfattande oljereserver i Ukraina.

•

Yield renodlas, målsättning att ta del av värdeökningar i bolag som avser att
noteras samt ge aktieägarna attraktiva investeringserbjudanden.

•

Koncernens resultat för perioden –3 447 Tkr. Nettoomsättning 875 Tkr.
Resultat per aktie –0,04 kr.

Yields affärsidé, filosofi och vision
Yield har som affärsidé att bistå med tjänster till bolag vars aktie på kort sikt ska listas på
handelsplats. Ett sätt är att på speciella villkor erbjuda Yields aktieägare att teckna aktier i det
aktuella bolaget. Därmed fördelas aktier i externa bolag till många av Yields aktieägare.
Verksamheten kan kombineras med en investering från Yields sida i det aktuella bolaget samtidigt
som bolagets huvudägare vederlagsfritt överlåter en del av den befintliga aktiestocken till Yields
aktieägare i en så kallad ägarspridning. Till affärsidén hör även att identifiera, förädla och skapa
mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Yield skall bygga upp ett aktieinnehav i tillväxtbolag genom att gå in med väl avvägda
investeringar i tidiga utvecklingsskeden samtidigt som de enskilda aktieägarna i Yield skall
erbjudas fördelar i dessa bolag. Yield skall därmed skapa en substans bestående av
omsättningstillgångar med ett allt mer ökande värde. Yield förväntas under 2007 äga andelar i
bolag med mervärden från begränsade, men väl placerade, finansiella resurser. Ur denna
styrkeposition skapas goda möjligheter för Yield att offensivt öka bolagets tillväxt och samtidigt
erbjuda de enskilda aktieägarna attraktiva investeringsalternativ.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för perioden januari till september 2006 uppgår före skatt till minus 3 447
Tkr. Resultatet belastas av kostnader för ägarspridningar, prospektering och löpande utgifter.
Resultatet belastas vidare av en nedskrivning av aktieinnehavet i bolaget International Tube
Machinery AB, ITM, med beloppet 575 Tkr, vilken gjorts av försiktighetsskäl. Koncernförhållanden
inträffade först under fjärde kvartalet 2005, därför anges ej ”koncernjämförande siffror”.
Bolaget har deltagit i nyemissioner i Opus Prodox AB, Svenska Capital Oil AB, Poker & Spel
Invest AB och Archelon Mineral AB. Bolaget har även erhållit aktier i Poker & Spel Invest som
ersättning för ägarspridning i detta bolag samt har tecknat sig för aktier i Public Eye AB genom en
apportemission. Övervärdet i dessa investeringar bedöms vara betydande men åskådliggörs först
efter att nytecknade och erhållna aktier realiserats.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2006
Under perioden har styrelsen i Yield med stöd av bemyndigande från ordinarie årsstämma
genomfört en riktad emission av 3 234 567 B-aktier till kursen 0,81 kr motsvarande beloppet
2 620 000 kr. Aktierna har tecknats av finansiella investerare. Syftet med emissionen var att
tillföra Yield beredskap att medverka i beslutade och framtida investeringar i tillväxtbolag i
samband med ägarspridningsuppdrag. De nyemitterade aktierna medförde en utspädning på
ca 3,9 procent.
Yield har under tredje kvartalet genomfört en ägarspridning i Drillcon AB innebärande att
5 procent av Drillcons befintliga aktier under juli 2006 vederlagsfritt tilldelades aktieägarna i Yield.
Yield har under juli–augusti 2006 även bistått Drillcon med listning på First North. Drillcon är i
Sverige ett marknadsledande företag inom kärnborrning, under och ovan jord, styrd kärnborrning
samt vertikal och horisontell raise-borrning. Läs mer om Drillcon på www.drillcon.se. Inför
listningen av Drillcon genomfördes med Yields medverkan en utförsäljning av befintliga aktier i
bolaget, där aktieägarna i Yield erbjöds företräde. Erbjudandet övertecknandes tre gånger. Även
Yield tecknande sig för aktier i denna försäljning.
Yield har vidare under perioden assisterat Svenska Capital Oil AB i samband med
apportemission och kapitalanskaffning för vidareutveckling av bolagets oljeprojekt i bland annat
Nordsjön och Ukraina. Yield har tidigare medverkat i en ägarspridning i detta bolag där Yields
aktieägare vid tidpunkten erhöll ca 10 procent av aktiestocken i Svenska Capital Oil.
Under tredje kvartalet har förts diskussioner och inletts förhandlingar med nya bolag angående
Yields medverkan i nyemissioner där Yields aktieägare skall erbjudas fördelar.

Separat handel i Archelon-aktien
Styrelsen i Yield AB har i augusti 2006 beslutat att 2006 lista det helägda dotterbolaget Archelon
Mineral AB. För varje 6-tal aktier i Yield erbjuds aktieägarna i Yield att teckna en ny aktie i
Archelon för 1,20 kr. Archelon tillförs därmed ca 16,4 Mkr och Yields ägarandel minskar till ca 53
procent. Avstämningsdag för aktieägare i Yield för att kunna deltaga i erbjudandet var fredagen
den 18 augusti 2006.
Vid eventuell överteckning förbinder sig Yield att erbjuda aktieägarna att förvärva befintliga aktier
i Archelon, varvid Yields ägarandel kan minska till ca 48 procent. I det fall Yields aktieägare ej
tecknar hela erbjudandet kommer allmänheten att erbjudas deltaga i erbjudandet på
teckningskursen 1,45 kr.
Archelon-aktien planeras bli listad på Göteborgslistan/Nordic OTC i december 2006 efter
genomförd nyemission med teckningstid den 6 november till den 20 november 2006.

Archelon Mineral AB
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och Serbien. Vid rapportperiodens
slut per sista september 2006 fanns 13 gällande undersökningstillstånd med en sammanlagd
areal om 3 783 hektar (15 tillstånd per november 2006). Archelons portfölj av
undersökningstillstånd omfattar bas- och ädelmetaller samt diamant. Prospektering sker bland
annat i samarbete med börsnoterade International Gold Exploration IGE AB.
Därutöver äger Archelon en fastighet i Trollhättans kommun, där stora mängder kalkslagg
innehållande ferrokrom deponerats från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60talen. Slaggens innehåll av ferrokrom förväntas kunna återvinnas med god lönsamhet.
Archelon Mineral har även startat verksamhet i Serbien via helägda serbienregistrerade
dotterbolaget Archelon doo med avsikt att utvinna bland annat tennmineralet kassiterit ur kända
förekomster.
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Objektbeskrivning Värmland/Dalsland
Järnmalm. Finnmossens gruvor vid undersökningstillståndet Finnmossen nr 1 tillhör Nordmarks
malmtrakt i Filipstads bergslag. Området är geologiskt och mineralogiskt intressant på grund av
den stora variationen av sprickmineral, såsom gediget guld, silver med mera.
Nordmark ligger ca 15 km norr om Filipstad. Inom en radie av 5 km från Nordmarks kyrka finns
ett 15-tal gruvfält med flera gruvor i varje. Gruvorna har brutits på magnetisk järnmalm
(magnetitmalm) och är troligen bland de äldsta i Sverige. Gruvbrytning och järnframställning har
pågått inom området sedan tidig medeltid fram till år 1980 då den sista järnmalmsgruvan lades
ned. Nordmarksgruvorna, som är de västligast belägna i den mellansvenska järnmalmsregionen,
försåg bland annat den västvärmländska järnindustrin med järnråvara. Under perioden 1650 –
1750 kom ca 10 procent av världsproduktionen av järn från Filipstads bergslag.
Brytningen i Finnmossens gruvor startade redan år 1713. Gruvorna drevs av ett fristående bolag,
Finnmosse Gruv AB, som senare köptes in av Uddeholms AB. Gruvan var den sista som
Uddeholm drev i Nordmarksfältet och lades ned vid halvårsskiftet 1973. De sista åren bröts
100 000 ton malm årligen. Vid nedläggningen var schaktet 420 meter djupt och en kvarvarande
malmkvantitet av minst 10 miljoner ton malm hade konstaterats. Totalt har brutits ca 2,5 miljoner
ton järnmalm vid Finnmossens gruvor.
Molybden. Vid undersökningstillståndet Klintberget nr 1, beviljat i februari 2006, har tidigare
brutits molybden. Området är beläget sydost om Hagfors i Värmland. Under första och andra
världskriget bröts enligt officiell statistik 630 ton berg som gav 4 ton molybdenglans.
Guld. I Solvik-området i norra Dalsland har ett stort antal block påträffats med anmärkningsvärt
höga halter av guld, silver, och koppar. Vaskprover ur älvsediment, övrig geologisk provtagning
samt fältobservationer bekräftar också närvaron av bas- och ädelmetaller.
Prospekteringsinsatserna under 2006 genomförs i regi av samarbetspartnern IGE. Bland annat
har ett geokemiskt provtagningsprogram genomförts under sommaren inom valda delar av det
nästan 10 kvadratkilometer stora undersökningsområdet. Uppföljande geofysiska mätningar,
baserade på resultaten från den geokemiska provtagningen, planeras att utföras under december
2006. Resultaten från den dessa undersökningar blir avgörande för hur och var det fortsatta
arbetet skall bedrivas. Efterföljande fas i prospekteringsarbetet inkluderar, vid fortsatt positiva
resultat, med största sannolikhet borrning på en eller flera platser inom området under 2007.

Objekt i norra Sverige
Guld. Archelon beviljades i december 2005 två undersökningstillstånd i Västernorrlands län. Ett
20-tal blockfynd med goda guldhalter har påträffats 2 kilometer väster om Graninge samhälle.
Bruksån nr 2 är ursprungligen ett mineraljaktsuppslag som belönades med förstapriset i
Mineraljakten i Västernorrlands län år 2000.
Diamant. Norra Skandinavien tillhör ett av de mer intressanta områdena i Europa vad gäller
diamantprospektering. Diamantförande ringstrukturer, så kallade ”kimberlitpipor”, har påträffats
bland annat i Finland. Diamantfyndigheter av världsklass finns i Arkhangelsk-området i Sibirien.
Den ökade prospekteringsaktiviteten efter diamant av internationella bolag på senare år visar att
potentialen för diamantfynd i Norrbotten har uppmärksammats även utanför landets gränser. En
viktig anledning till det ökade intresset är att det finns en motsvarande geologisk miljö.
Data från geologiska och geofysiska undersökningar och mätningar visar att Archelon Minerals
undersökningstillstånd Sara nr 1 ligger i en omgivning med gynnsamma förutsättningar för
diamantprospektering. Bland annat framgår att de grundparametrar som krävs för att diamanter
ska kunna bildas existerar i denna del av Sverige.
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Undersökningstillstånd per november 2006.
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

Solvik nr 1
Solvik nr 2
Solvik nr 3
Solvik nr 4
Reutershögen nr 1

Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland

Au, Cu
Au, Ag, Cu
Au
Au
Au, Cu

2006-11-25
2007-04-22
2009-02-20
2009-02-23
2008-12-30

Källuddeberget nr 1

V Götaland, Värmland

Au, Cu

2008-12-30

170

Rimtjärn nr 1
Klintberget nr 1
Fjällstjärnet nr 1
Bruksån nr 2
Morbrors backe nr 1
Sara nr 1
Finnmossen nr 1
Bortan nr 1
Kyrkskogen nr 1

Västra Götaland
Värmland
Värmland
Västernorrland
Västernorrland
Norrbotten
Värmland
Värmland
Värmland

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors,
Säffle
Bengtsfors
Hagfors
Säffle
Sollefteå
Sollefteå
Kalix
Filipstad
Arvika
Arvika

Areal
(ha)
312
107
500
30
370

Mo
Mo
Au
Au, Cu
Au, Cu
Diamant
Fe
Au, Ag, Cu
Au, Ag, Cu

2009-03-17
2009-02-01
2009-03-17
2008-12-15
2008-12-15
2008-09-27
2008-08-30
2009-10-04
2009-10-04

124
360
57
236
440
1 043
34
876
230
4 889

Solvik nr 1-4: Archelon Mineral 50 % och IGE 50 %.

Archelon doo
Archelon påbörjade under 2006 verksamhet i Serbien via helägda, serbienregistrerade
dotterbolaget Archelon doo. Bolaget har inlämnat ansökan om undersökningstillstånd i syfte att
kunna uppgradera redan kända förekomster av tennmineralet kassiterit i centrala Serbien.
Målområdet, som ligger ca 10 mil söder om huvudstaden Belgrad, har mellan 1967 och 1970
undersökts av statsägda geologiska institut, som sammanställts ett antal geologiska rapporter
vilka pekar på en intressant ekonomisk potential för just tenn i alluviala avlagringar (lösa
avlagringar som grus och sand) längs ett flertal vattendrag. Förutom detaljerad geologisk
kartering har grävnings- och borrningsarbeten samt provtagning och analys genomförts.
Det vattendrag som bedömdes ha bäst potential har en genomsnittlig mäktighet (tjocklek) på
ca 2,2 meter alluvialt material. Dominerande malmmineral är kassiterit med upp till 2 centimeter
stora mineralkorn. De största kornstorlekarna och högsta halterna påträffas längst uppströms.
Rapporterad halt ligger där på över 8 kg kassiterit per kubikmeter.
Kemiska analyser visar att kassiteritens tenninnehåll ligger på runt 77 procent. Kalkylerade
malmreserver, utförda av det statliga geologiska institutet, visar att det i den undersökta delen
finns ca 400 000 kubikmeter ”malm”, det vill säga alluvialt material, med en genomsnittlig
kassiterithalt på 0,8 kg per kubikmeter.
Andra, mer översiktligt undersökta vattendrag i området uppvisar samma goda malmpotential i
alluvialt material. Efter kartering, grävning och borrning kunde ett 1,5 kvadratkilometer stort
område innehållande kassiterit avgränsas. Potentiella malmreserver uppskattas här till ca 3
miljoner kubikmeter. I nuläget finns inga uppgifter om halter.
Det kan antagas att tonnaget är ca 3 miljoner kubikmeter och att snitthalten kassiterit är ca 0,8 kg
per kubikmeter, vilket skulle ge 2 400 ton kassiterit. Ett tenninnehåll på 75 procent innebär 1 800
ton rent tenn. Världsmarknadspriset på tenn är för närvarande (november 2006) ca 10 USD per
kg (drygt 70 kr/kg).
Det rapporteras även förekomster i fast berg i form av kvartsgångar innehållande kassiterit.
Gångarnas bredd är upp till en meter.
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Kilsta Metall AB
Archelon har under tredje kvartalet 2006 slutit ett avtal med Kilsta Metall AB att per den 1 januari
2007 förvärva nya och befintliga aktier i bolaget motsvarande 15 procent av aktiekapitalet.
De som tecknar sig i Archelons nyemission den 6–20 november 2006 kommer att vederlagsfritt
tilldelas aktier i Kilsta Metall motsvarande 7 procent av aktiekapitalet. Huvudägaren i Kilsta Metall
har förbundit sig att av sina befintliga aktier tilldela Archelons nya aktieägare denna del.
Tilldelningen sker pro rata, det vill säga ju fler Archelon-aktier man tecknar sig för, desto fler
aktier i Kilsta Metall tilldelas man. Därmed finns goda möjligheter att Kilsta Metall uppnår en
ägarspridning och det antal aktieägare som uppfyller villkoren för handel i aktien på en
marknadsplats. Kilsta Metalls ambition är att under 2007 genomföra en listning av aktien.
Kilsta Metall är ett relativt nystartat bolag inom fragmentering av aluminium. Bolaget har utvecklat
en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god
lönsamhetspotential.

Svenska Capital Oil AB
Capital Oils affärsidé är att köpa in sig i producerande fält och därigenom skapa en cash-flow och
att förse aktieägarna med ett större antal prospekteringsprojekt till en låg kostnad. Strategin är att
finna oljefält som är undervärderade på grund av brist på kapital i landet i fråga, såsom delar av
före detta Sovjetunionen, eller oljefält som är marginella men kan ge god avkastning med
användande av moderna metoder och senaste teknik för att utvinna oljan. Bolaget fokuserar i
första hand på områden eller länder med förbisedd potential. Förvärvade koncessioner
uppgraderas sedan genom geologiskt och geofysiskt arbete. Den fortsatta prospekteringen
finansieras via partners som står för hela eller delar av kostnaderna för undersökningarna.
Capital Oil tilldelades efter en ansökningsrunda hösten 2005 en koncession på den brittiska
sockeln i Nordsjön. Bolaget har allt sedan dess bearbetat omfattande seismiska data från
området. Blocket har en total area på cirka 170 kvadratkilometer. Det har identifierats en
oljepotential på 150 miljoner fat, alternativt 350 bcf (350 miljarder kubikfot) gas inom
koncessionen.
I september 2006 undertecknade Svenska Capital Oil ett intentionsavtal med ett statligt ukrainskt
oljebolag avseende utvecklingen av två koncessioner i västra Ukraina innehållande stora
oljereserver. I samband med detta förvärvade Svenska Capital Oil genom beslut om riktad
emission till Sadkora AB hela den ”västerländska” delen av projektet vilket tidigare drivits på
50/50 basis med detta bolag.
Yields ägande i Svenska Capital Oil AB uppgick vid periodens slut till ca 11,5 procent efter
utspädningseffekter genom emissionen till Sadkora.
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ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Yield har under perioden januari till september 2006 gjort investeringar uppgående till 4 317 Tkr i
form av nytecknade aktier i Archelon Mineral AB, Svenska Capital Oil AB, Opus Prodox AB,
Poker & Spel Invest AB och Drillcon AB.

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 0,13 kr. Resultatet per aktie var -0,04 kr.
Koncernens likvida medel var vid årets ingång 6 798 Tkr och uppgick vid periodens slut till
3 484 Tkr. Soliditeten i koncernen uppgick till 92,70 procent.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista september 2006 till tre personer på heltid. Efter
periodens slut har Patric Perenius tillträtt som tillförordnad verkställande direktör i Yield.

Aktien
Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s
handelssystem Tellus under avdelningen Nordic OTC. Kursinformationen distribueras i realtid till
ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för
Yield på aktielistan är Yild OTCB. En handelspost uppgår för närvarande till 5 000 B-aktier.
Bolaget har cirka 3 700 VPC-registrerade aktieägare. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på
bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic OTC:s webbplats under
fliken Nordic OTC/kurser på www.ngm.se.

Yields begäran om förhandsbesked om vederlagsfria aktier
Yield har hos skatterättsnämnden begärt förhandsbesked om den skattemässiga behandlingen
av vederlagsfria aktier. Regeringsrätten har den 17 oktober 2006 fastställt skatterättsnämndens
förhandsbesked.
Beskedet innebär att tilldelade aktier skall räknas som en vinstutdelning. Detta innebär att värdet
på tilldelade aktier normalt är en skattepliktig inkomst.
Konsekvensen för den enskilda aktieägaren är att denne får ett ingångsvärde som motsvarar det
värde som beskattas. Vid försäljning av den vederlagsfritt erhållna aktien baseras eventuell
reavinst, eller reaförlust, på detta ingångsvärde. Om aktierna är marknadsnoterade kan
schablonmetoden tillämpas om denna framstår som mer fördelaktig.
Det skattepliktiga beloppet skall bestämmas till marknadsvärdet på de mottagna aktierna. Det är
förenat med stora svårigheter att bedöma vad som är ett korrekt marknadsvärde. Yield har ej
lyckats erhålla vägledning i denna fråga från skattemyndigheten.
Yield har medverkat i ägarspridningar i ett antal bolag där de vederlagsfritt erhållna aktierna, efter
Regeringsrättens besked, skall redovisas som vore det en vinstutdelning. I de flesta fall har
aktierna först långt efter ägarspridningen blivit noterade eller listade på en marknadsplats för
aktiehandel. I dessa fall har det därför ej heller förelegat någon egentlig handel i aktien, som ju
skulle kunna utgöra en grund för uppskattning av aktiens värde. Yield anser att aktiens värde i
dessa fall bör bestämmas utifrån respektive bolags substansvärde vid ägarspridningstillfället
utgående från synligt eget kapital per aktie.
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Utifrån dessa förutsättningar lämnar Yield en rekommendation om värdet på vederlagsfritt
erhållna aktier baserat på substansvärdesprincipen enligt följande:
Bolag

Värde per aktie

Au Holding AB
Intius AB
Yield AB
Svenska Capital Oil AB

0,05 kr
0,05 kr
0,02 kr
0,10 kr

Datum för ägarspridning
december 2004
januari 2005
april 2005
oktober 2005

Yield har medverkat vid ägarspridning i ytterligare två bolag, Poker & Spel Invest AB (PSI) och
Drillcon AB. I dessa fall finns det tillgång till ytterligare information som kan ge underlag för en
bedömning av värdet.
Vid tillfället för ägarspridning i PSI genomfördes även en private placement. Priset vid denna kan
ge en vägledning för bedömning av värdet. Vederlagsfritt erhållna aktier i detta bolag
rekommenderas därför åsättas värdet 1,50 kr.
Vid tillfället för vederlagsfri tilldelning av aktier i Drillcon erbjöds aktieägarna i Yield att samtidigt
teckna befintliga Drillcon-aktier till kursen 2,45 kr. Teckningskursen torde indikera ett
marknadsvärde vid tidpunkten. Vederlagsfritt erhållna aktier i Drillcon rekommenderas därför
åsättas samma värde, det vill säga 2,45 kr.
Notera att ovanstående rekommendationer endast är rådgivande. Yield kan inte lämna några
garantier om att här rekommenderade värden kommer att godtas av skatteverket. De här
lämnade rekommendationerna är alltså endast information om Yields uppfattning av värdet.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2006 lämnas torsdagen den 15 februari 2007.
Delårsrapport för perioden januari – mars 2007 lämnas tisdagen den 15 maj 2007.
Delårsrapport för perioden januari – juni 2007 lämnas torsdagen den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för perioden januari – september 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.

Göteborg den 16 november 2006
Styrelsen för Yield AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Patric Perenius, tillförordnad VD Yield AB
Telefon: 0709-688806
E-post: info@yield.nu

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN
Tkr

2006
jan-sep

2006
jul-sep

2005
jan-sep

2005
jul-sep

2005
jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar

875
–

448
–

–
–

–
–

322
–

-1 744
-2 480
-149
-575

-1 152
-497
-149
-575

–
–
–
–

–
–
–
–

-2 021
-667
-1
–

Rörelseresultat

-4 073

-1 925

–

–

-2 367

630
-4
–

630
–
–

–
–
–

–
–
–

–
-3
–

-3 447

-1 295

–

–

-2 370

2006
jan-sep

2006
jul-sep

2005
jan-sep

2005
jul-sep

2005
jan-dec

Resultat försäljning värdepapper
Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
PERIODENS RESULTAT

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET
Tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar

875
–

447
–

180
–

40
–

322
–

-1 744
-1 777
-1
-575

-668
-497
–
-575

-814
-371
-2
–

-351
-203
-1
–

-1 943
-668
-1
–

Rörelseresultat

-3 222

-1 293

-1 007

-515

-2 290

630
-1
–

630
2
–

–
-2
–

–
-1
–

–
1
–

-2 593

-661

-1 009

-516

-2 289

Resultat försäljning värdepapper
Räntenetto
Förändring obeskattade reserver
PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN
Tkr

2006-09-30

2005-09-30

2005-12-31

1 201
42
5 298
1 181
3 484

–
–
–
–
–

989
43
1 935
709
6 798

11 206

–

10 474

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

10 391
–
815

–
–
–

9 819
–
655

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 206

–

10 474

2006-09-30

2005-09-30

2005-12-31

–
2
7 118
1 166
3 409

–
2
575
266
987

–
2
3 375
699
6 792

11 695

1 830

10 868

Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

11 324
–
371

1 459
3
368

9 897
–
971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 695

1 830

10 868

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
(goodwill och undersökningstillstånd)
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET
Tkr
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERNEN
2006
jan-sep

2005
jan-sep

2005
jan-dec

Nyemission
Periodens resultat

9 819
4 020
-3 448

–
–
–

–
–
–

Eget kapital vid periodens utgång

10 391

–

–

Tkr
Eget kapital vid periodens ingång

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAGET
2006
jan-sep

2005
jan-sep

2005
jan-dec

Nyemission
Periodens resultat

9 897
4 020
-2 593

368
2 100
-1 009

366
11 820
-2 289

Eget kapital vid periodens utgång

11 324

1 459

9 897

Tkr
Eget kapital vid periodens ingång
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
2006
jan-sep

2005
jan-sep

2005
jan-dec

-3 448

–

–

724

–

–

-2 724
-472
160

–
–
–

–
–
–

-3 036

–

–

-4 298

–

–

4 020

–

–

-3 314

–

–

Likvida medel vid periodens början

6 798

–

–

Likvida medel vid periodens slut

3 484

–

–

2006
jan-sep

2005
jan-sep

2005
jan-dec

-2 594

-1 009

-2 290

576

2

–

-2 018
-467
-600

-1 007
-211
172

-2 290
-645
775

-3 085

-1 046

-2 160

-4 317

-103

-2 903

4 020

–

11 820

-3 382

951

6 757

Likvida medel vid periodens början

6 791

35

34

Likvida medel vid periodens slut

3 409

986

6 791

Tkr
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Nyemission
Årets kassaflöde

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET
Tkr
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Nyemission
Årets kassaflöde

Nyckeltal (koncernen) per 2006-09-30
Räntabilitet på totalt kapital: neg
Räntabilitet på eget kapital: neg
Soliditet: 92,70 %
Räntetäckningsgrad: neg
Resultat per aktie: –0,04 kr
Eget kapital per aktie: 0,13 kr
Kassalikviditet: 572 %

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av
genomsnittligt eget kapital.
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader
dividerat med räntekostnader.
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.
Eget kapital i relation till antal aktier på
balansdagen.
Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande
till kortfristiga skulder.

Antal A-aktier: 2 000 000
Antal B-aktier: 80 962 962
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