YIELD AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2007

•

Övervärden i investeringar börjar synliggöras och realiseras.

•

Yield har tecknat avtal med Challenger Mobile AB angående investering
och emissionsföreträde för Yields aktieägare.

•

Yields affärsmodell vidareutvecklas för att skapa värdeökningar för
såväl Yield som Yields aktieägare.

•

Resultatet för perioden 785 Tkr (-1 046 Tkr).

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. Till affärsidén hör även att i egen regi 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.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden januari till mars 2007 uppgår före skatt till 788 Tkr (-1 046
Tkr). Det positiva resultatet har uppnåtts vid försäljning av aktier. Motsvarande
period år 2006 förelåg koncernförhållande. Koncernförhållandet upphörde under
fjärde kvartalet 2006. Jämförelsen av resultatet första kvartalet 2006 och första
kvartalet 2007 är gjord på dotterbolagsnivå. Resultatet för koncernen första kvartalet
2006 var -1 146 Tkr.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2007
Yield har under rapportperioden sålt en begränsad del av sitt aktieinnehav från
investeringar under 2006. Merparten av bolagets investeringar ligger fortfarande
orörda och dessa har under första kvartalet haft en positiv värdeutveckling. Det
tidigare helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB, där Yield kvarstår som ägare
till ca 44 procent av aktiestocken, utvecklas enligt plan. Yields ca 9 procents ägande i
Svenska Capital Oil AB, där Yield tidigare medverkat till en ägarspridning, förväntas
uppgå till ett betydande värde, som kommer att synliggöras vid en planerad listning
av bolaget under sommaren 2007.
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Under första kvartalet tecknades avtal med Challenger Mobile AB genom vilket
Yield förvärvade ca 7 procent av aktiekapitalet. Förvärvet av dessa aktier
genomfördes i april 2007. Challenger Mobile har utvecklat en teknik som gör det
möjligt att ringa via Internet med mobiltelefon och därmed uppnå betydligt sänkta
kostnader. Användandet av denna teknik bedöms stå inför en kraftig tillväxt. Under
första halvan av år 2008 planeras kapitalanskaffning/notering inför ytterligare
internationell lansering av bolagets teknik. Yields aktieägare kommer då att beredas
visst företräde vid nyteckning av aktier.
Yields affärsmodell, där Yield deltar i tidiga riktade emissioner förutsatt att Yields
aktieägare erhåller en förmån i form av förtur i kommande publika emissioner,
väcker en allt större uppmärksamhet och flera kontakter har under perioden etablerats
med olika företag vilka förväntas leda till nya affärsmöjligheter.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Yield har under perioden januari till mars 2007 gjort investeringar uppgående till 640
Tkr i form av aktier i Svenska Capital Oil AB.
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,16 kr (0,11 kr). Resultatet per aktie uppgick till
0,01 kr (-0,01). Likvida medel var vid perioden ingång till 2 990 Tkr och uppgick vid
periodens slut till 4 743 Tkr. Soliditeten uppgick till 95 procent.
Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista mars 2007 till tre personer på heltid.
Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield uppgick per 2007-03-31 till 2 000 000 stycken av
serie A och 80 962 962 stycken av serie B. Aktiens kvotvärde är 0,02 kr.
Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår
i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen
distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell
kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för Yield på aktielistan är Yild MTFB.
Yield har cirka 3 500 VPC-registrerade aktieägare. En handelspost uppgår till 5 000
aktier. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes
hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s hemsida under fliken Nordic
MTF/kurser på www.ngm.se.
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Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 juni 2007 kl 15:30 på Park Aveny
Hotell, Kungsportsavenyn 36-39, i Göteborg. Styrelsens fullständiga förslag till
beslut vid stämman kommer att finnas tillgängligt från och med den 28 maj 2007 .
Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på
bolagets hemsida www.yield.nu i god tid före stämman. Årsredovisningen kommer
även att hållas tillgänglig i tryckt format på Yields kontor i Göteborg och skickas
med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.
Utdelning
Yields styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2006. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets
utvecklings- och investeringsbehov.
Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat Årsredovisningslagen
och Redovisningsrådets rekommendationer.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden jan – jun 2007 lämnas torsdagen den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för perioden jan – sep 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.
Bokslutskommuniké för 2007 lämnas i februari 2008.
Göteborg den 15 maj 2007
Styrelsen för Yield AB (publ)

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

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2007
jan-mar

2006
jan-mar

2006
jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

196

286

932

-414
-543
–

-640
-690
–

-1 976
-2 357
-1

Rörelseresultat

-761

-1 044

-3 402

–
1 531
15
785

–
–
-2
-1 046

-575
2 174
3
-1 800

–

–

–

785

-1 046

-1 800

Nedskrivning av andel i intressebolag
Resultat försäljning värdepapper
Räntenetto
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tkr
2007-03-31

2006-03-31

2006-12-31

2
7 230
1 606
4 743

2
5 172
1 004
3 444

2
6 919
2 538
2 990

SUMMA TILLGÅNGAR

13 581

9 622

12 449

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder

12 903
678

8 851
771

12 118
331

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 581

9 622

12 449

2007
jan-mar
12 118
–
785
12 903

2006
jan-mar
9 898
–
-1 047
8 851

2006
jan-dec
9 898
4 020
-1 800
12 118

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

2007
jan-mar
785
–
785
932
347
2 064
–
-311
1 753

2006
jan-mar
-1 046
–
-1 046
-304
-200
-1 550
–
-1 797
-3 347

2006
jan-dec
-1 800
575
-1 225
-1 839
-640
-3 704
-4 118
4 020
-3 802

2 990

6 791

6 792

4 743

3 444

2 990

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA
2007-03-31
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
Soliditet (%)
Räntetäckningsgrad
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal A-aktier
Antal B-aktier
Totalt antal aktier

6,0
6,3
95
394
0,01
0,16
936
2 000 000
80 962 962
82 962 962

2006-03-31
Neg
Neg
92
Neg
-0,01
0,11
577
2 000 000
76 000 000
78 000 000

2006-12-31
Neg
Neg
97
Neg
-0,02
0,15
1 670
2 000 000
80 962 962
82 962 962

2005-12-31
Neg
Neg
91
Neg
-0,03
0,13
771
2 000 000
76 000 000
78 000 000

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital:
Räntabilitet på eget kapital:
Soliditet:
Räntetäckningsgrad:
Resultat per aktie:
Eget kapital per aktie:
Kassalikviditet:

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.
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Yields begäran om förhandsbesked om vederlagsfria aktier
Yield har under hösten 2006 hos Skatterättsnämnden begärt förhandsbesked
avseende eventuella skattekonsekvenser vid erhållandet av vederlagsfria aktier.
Svaret har av Yield redovisats i tidigare delårsrapporter samt i bokslutskommunikén
för 2006 där Skatterättsnämndens beslut av regeringsrätten fastslagits innebärande att
vederlagsfritt erhållna aktier i skattesammanhang skall behandlas som vore det
utdelning.
Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande avseende beskattning av vid köp av
aktier till underpris i annat bolag vilket redovisas i dess helhet enligt nedan:

Skatteverkets ställningstagande – Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till
underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
Ämnesområde: Inkomstskatt – Kapital
Datum: 2007‐04‐03
Diarienummer: 131 171768‐07/111
1 Sammanfattning
Skatteverket anser att om en aktieägare får teckna aktier till underpris i ett bolag på
grund av innehav av aktier i ett annat bolag och det senare bolaget mot ersättning
medverkar till aktieägarspridning, ska aktieägaren beskattas för denna förmån som
utdelning.
Värdet av utdelningen är skillnaden, mellan det pris som allmänheten fått betala
och det pris aktieägaren fått betala.
2 Bakgrund och frågeställning
Regeringsrätten har den 17 oktober 2006 målnr 1493‐06 fastställt ett
förhandsbesked som innebär att aktieägare som på grund av innehav av aktier i ett
bolag utan kostnad får aktier i ett annat bolag, ska anses få de senare aktierna
genom utdelning. Denna förmån ska beskattas såsom utdelning.
Fråga har uppkommit om aktieägare som på motsvarande sätt på grund av aktier i
ett bolag även får teckna aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger
marknadsvärdet, ska beskattas för detta.
3 Gällande rätt m.m.
Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) framgår att utdelning på grund av innehav av
tillgångar ska tas upp som intäkt.
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Av RR 1989 ref. 101 framgår att med utdelning anses även bl.a. när ett bolag utan
ersättning till underpris låter aktieägarna förvärva aktier i annat bolag. Det sker då
en förmögenhetsöverföring från bolaget till dess aktieägare. I sådana fall brukar
aktieägarna tilldelas inköpsrätter.
I RR 2006‐10‐17, målnr 1493‐06 hade ett bolag, som frågeställaren ägde aktier i,
som affärsidé att medverka till s.k. aktieägarspridning av aktier i andra bolag. Detta
för att det senare bolaget ska uppfylla krav på visst minsta antal aktieägare inför
notering på en handelsplats.
I det aktuella beslutet ansåg Skatterättsnämnden att både fysiska och juridiska
personer ska beskattas såsom för utdelning i det fall som frågan avsåg.
Regeringsrätten instämde i Skatterättsnämndens bedömning att
utdelningsbeskattning ska ske.
Se även RÅ 1978 1:67 och RÅ 1985 not Aa 192.
4 Skatteverkets bedömning
Av Regeringsrättens dom 2006‐10‐17 målnr 1493‐06 framgår att domstolen har
ansett att utdelning även förelåg när ett bolag mot ersättning medverkar till att
dess aktieägare får aktier i ett externt bolag utan någon kostnad.
Av RÅ 1989 ref. 101 går att utläsa att domstolen har ansett att det krävs en
förmögenhets‐över‐föring från bolaget till dess aktieägare för att utdelning ska
föreligga. I vissa fall kan det vara tillräckligt att bolaget mot ersättning eller genom
exempelvis annan typ av affärsförhållande medverkar till att deras aktieägare
berikas. Detta framgår bl.a. i RÅ 1985 not Aa 192.
Skatteverket anser att bedömningen i RR dom 2006‐10‐17 målnr 1493‐06 ska
tillämpas även då en aktieägare på grund av sitt aktieinnehav i ett bolag får
förmånen att teckna aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger
marknadsvärdet. Detta under förutsättning att bolaget som aktieägaren äger aktier
i medverkar i spridningen av aktier i det andra bolaget.
Detta innebär att Skatteverket anser att om aktieägaren får teckna aktier på detta
sätt ska skillnaden, mellan det pris som allmänheten fått betala och det pris
aktieägaren fått betala, beskattas som utdelning.
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