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eget namn. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 1 juni 2007.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 1 juni
2007 vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken, dels anmäla sin
avsikt att delta senast den 8 juni
2007 kl 12:00. Anmälan skall ske per
telefax 031–711 41 32, per e-post
info@yield.nu eller skriftligen till
bolaget under adress Yield AB, Södra
Allégatan 13, 413 01 Göteborg.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress
och telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
stämman, senast den 1 juni 2007
tillfälligt ha registrerat aktierna i

För ombud som företräder aktieägare
bör fullmakt översändas i samband
med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare
eller ha fullmakt av firmatecknare
och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller
motsvarande handling.

Kallelse
Formell kallelse till bolagsstämman
med angivande av ärenden infördes i
Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri torsdagen den 10 maj
2007.

Utdelning
Styrelsen kommer föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas
för verksamhetsåret 2006.

Kassaflödesanalys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Tilläggsupplysningar
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Informationsgivning till aktieägare
Yield strävar efter att fortlöpande förbättra informationsgivningen till
aktieägarna. Den skall baseras på öppenhet, tät aktieägarkontakt och
uttömmande information. Yields avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Följ utvecklingen på www.yield.nu.

Kommande rapporttillfällen

Fenno Reklambyrå
Göteborg 2007

• Delårsrapport för januari – juni 2007 lämnas torsdagen den
23 augusti 2007.
• Delårsrapport för januari – september 2007 lämnas torsdagen den
15 november 2007.
• Bokslutskommuniké för 2007 lämnas i februari 2008.
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Året i korthet
Januari
Yield genomförde en investering i Opus Prodox AB motsvarande en ägarandel på cirka 6 procent.

genom att Yield erbjuder sina aktieägare att på attraktiva
villkor förvärva befintliga eller nya aktier i bolaget.

Mars

Yields aktieägare erbjöds företräde och rabatt vid utförsäljning av aktier i Drillcon inför notering på First North.
Teckningskursen sattes till 2,80 kronor per aktie för allmänheten och 2,45 kronor för aktieägare i Yield per den
16 juni 2006. Erbjudandet övertecknades kraftigt och
tecknades i sin helhet av Yields aktieägare. Drillcon har
därefter ca 2 500 aktieägare.

Nyemission i Opus Prodox AB där Yields aktieägare erbjöds
företräde och 10 procents rabatt i förhållande till övriga
investerare. Emissionen på 10 Mkr blev kraftigt övertecknad. Hela emissionen tecknades med företräde av aktieägare i Yield AB. Efter genomförd emission har Opus ca 800
aktieägare. Opus-aktien får därefter en stark utveckling
och Yields investering i Opus Prodox ökar stort i värde.

Även Yield tecknar sig för en mindre andel i emissionen.
Aktien får under året en kraftigt positiv utveckling.

Yield utnyttjade en option att teckna ytterligare aktier i
Capital Oil. Ägarandelen ökade från 15 procent till cirka
20 procent av aktiekapitalet.

September
Yields intressebolag Svenska Capital Oil AB (publ) tecknade ett omfattande samarbetsavtal med det statligt ägda
ukrainska bolaget Bogorodchanynaftygas (”BNG”) om att
utveckla en serie grunda oljefält i västra Ukraina.

April
Ägarspridning genomförs i PSI Poker & Spel Invest AB.
Avstämningsdag för Yields aktieägare vid tilldelningen av
PSI-aktier var fredagen den 7 april 2006. Yields aktieägare
tilldelas vederlagsfritt aktier i bolaget i maj 2006.

Oktober
Under november genomförde Yields dotterbolag Archelon
Mineral en nyemission inför upptagande av handel i aktien. Genom ett avtal mellan Archelon och huvudägaren i
Kilsta Metall fick samtliga som tecknade sig i Archelons
emission vederlagsfri tilldelning av aktier i Kilsta Metall
motsvarande 7 procent av aktiekapitalet.

Avtal om ägarspridning i Drillcon AB innebärande att
Yields aktieägare tilldelas vederlagsfritt aktier i bolaget
samt ges företräde i kommande nyemission inför listning
av Drillcon-aktien.

November

Yields helägda dotterbolag Archelon Mineral AB beslutade
att bilda ett dotterbolag i Serbien, Archelon d.o.o. Ett arbete var redan påbörjat för att erhålla undersökningstillstånd för en alluvial förekomst av tennmineralet
kassiterit.

Nyemissionen i Archelon Mineral AB blev kraftigt övertecknad. Totalt nyemitterades ca 13,8 miljoner aktier. Archelon tillfördes därmed ca 18 Mkr, fördelat på drygt
2 000 nytillkomna aktieägare. Archelon var före emissionen ett helägt dotterbolag till Yield. Yields ägarandel
uppgår efter emissionen till ca 48 procent. Archelon-aktien listas på Göteborgs OTC-lista och får en positiv värdeutveckling.

Juni
Yield erbjuder aktieägarna direkt ägande i Archelon Mineral. Styrelsen i Yield AB beslutade särnotera det helägda
dotterbolaget Archelon Mineral AB. Detta kommer att ske
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VD-kommentar
Bäste aktieägare!

för Yields aktieägare och allmänheten att bli delägare i
Yields dotterbolag Archelon där råvaruverksamheten samlades. Som extra bonus fick de som tecknade sig i emissionen aktier i tillväxtbolaget Kilsta Metall motsvarande
7 procent av aktiekapitalet. Erbjudandet blev kraftigt
övertecknat och Archelon-aktien är idag listad. Yield har
därtill kvar ca 48 procent av bolaget och möjlighet att antingen realisera innehavet eller tilldela hela eller delar av
det till Yields aktieägare. Samma förhållande gäller med
innehavet i Capital Oil.
Såväl Capital Oil som Archelon är exempel på Yields
strategi att med okonventionella metoder berika bolagets
aktieägare samtidigt som ett mervärde byggs upp i Yield AB.

År 2005 inleddes Yields verksamhet. Bolagets aktier fick
en ägarspridning och blev listat på Göteborgs OTC-lista
och Nordic MTF. Under 2005 genomfördes ägarspridning i
de tre externa bolagen Au Holding AB, Intius AB och
Svenska Capital Oil AB. De två förstnämnda blev noterade
på AktieTorget och gav omedelbart ett värdetillskott till
Yields aktieägare.
Den lyckosamma starten under 2005 följdes upp av ett
ännu starkare 2006. Yields aktieägare fick vederlagsfri
tilldelning av aktier i såväl Drillcon som PSI Spelinvest.
Det förra bolaget noterades på First North, Yields aktieägare fick teckna sig för 2,45 och i maj 2007 är aktien
uppe i 6–7 kronor. PSI Spelinvest genomför under maj
2007 en nyemission och introduceras på First North under
juni 2007.
Yield genomför investeringar i bolag som på kort sikt
skall lista sin aktie på handelsplats för aktier. Våren 2006
genomförde Yield en investering i Opus Prodox och bistod
med vissa tjänster inför bolagets kapitalanskaffning och
listning. Yields aktieägare erbjöds i mars 2006 att teckna
aktier i Opus på kursen 81 öre. Ett drygt år senare är kursen över 3 kronor.
Ovanstående är goda exempel på Yields strategi – att
gynna bolagets aktieägare och samtidigt skapa mervärde i
Yield.

Lovande inledning på 2007
Under våren 2007 genomförde Yield en investering i Challenger Mobile AB. Bolaget har en i egen regi färdigutvecklad teknik för att med mobiltelefonen ringa via Internet.
För slutanvändaren innebär detta betydligt sänkta kostnader. Yields bedömning är att bolagets teknik är marknadsledande. Bolaget har för avsikt att erbjuda tele- och
tjänsteoperatörer över hela världen att licensiera tekniken.
Yields ägarandel uppgick vid investeringen till ca
7 procent. Under 2007 skall bolaget anskaffa riskkapital
inför planen att under första halvan av 2008 introducera
aktien på en handelsplats. I samband därmed skall Yields
aktieägare beredas visst företräde.

Capital Oil och Archelon
Yields framtid

Yield har i sin styrelse och ledning en omfattande kompetens och erfarenhet kring råvaruprojekt. Sålunda tog bolaget år 2004 initiativet till att skapa oljebolaget Capital
Oil och blev en av bolagets huvudägare. Idag är bolaget
väl kapitaliserat, har 2 800 aktieägare och skall listas på
First North i juni 2007. Verksamheten har fått en dynamisk utveckling med fokus på oljeproduktion i Ukraina.
De bevisade och sannolika reserverna av olja ger vid handen att bolaget kan åsättas ett betydande värde. Yields
finansiella status är i hög grad beroende på den kommande värdeutvecklingen i Capital Oil-aktien. Vår bedömning är att bolaget har mycket god potential för positiv
värdeutveckling.
Yield är idag ett renodlat bolag med fokus på att investera i och bistå med tjänster till bolag som på kort sikt
skall listas på en handelsplats för aktier. Det var därför
ett naturligt beslut att råvaruverksamheten inom Yield
skulle samlas i ett separat bolag. Under 2006 erbjöds där-

Yield har på den svenska finansmarknaden etablerat ett
nytt sätt att bistå bolag med tjänster och kapital inför
notering på handelsplats för aktier. Vi har gått i spetsen
för ett visst nytänkande och resultatet har varit över förväntan positivt. I samband därmed har Yield idag en god
finansiell ställning vilket möjliggör nya intressanta investeringar men också en utveckling av bolagets organisation. Vår avsikt är att fortsättningsvis och i hög takt
skapa mervärden för såväl bolagets aktieägare som för
Yield AB.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till bolagets medarbetare för ett gott år samt tacka för det stöd och den
inspiration som våra ca 3 500 aktieägare ger bolaget.
Göteborg i maj 2007
Patric Perenius
Verkställande direktör

4

Verksamheten
Om Yields bakgrund

Yields aktieägare. Verksamheten kan kombineras med en
investering från Yields sida i det aktuella bolaget. Såväl
kostnad som tid och resurser kan på detta vis minskas väsentligt jämfört med en ägarspridning via konventionell
nyemission. Verksamheten kan kombineras med en investering från Yields sida i det aktuella bolaget.
Yield kan även erbjuda ett externt bolag att erhålla aktier i Yield, mot att Yield erhåller aktier det externa bolaget – en förberedelse för det externa bolaget inför såväl
notering som kapitalanskaffning.

Yield har sitt historiska ursprung via bolagen Aurex AB
och Gexco AB. De som år 2002 satsade 10 öre i Aurex nyemission och behållit aktierna har därefter erhållit en
mycket kraftig värdestegring. Inte minst om man utnyttjat de erbjudanden Yield givit sina aktieägare. Detta har
förhoppningsvis inneburit att en stor del av Yields aktieägare fått ett ökat förtroende för bolagets affärsidé samt
en ökad kunskap om fördelarna med Yields affärsverksamhet. Antalet aktieägare har i konsekvens med detta ökat
kraftigt på senare år och uppgår idag till ca 3 500
stycken.

Yields modell
Yields modeller kan innebära flera fördelar för det externa
bolaget jämfört med en konventionell nyemission för att
skapa ägarspridning
• Genom Yields investering i bolaget skapas en relation mellan bolaget och Yields aktieägare. Yields
3 500 aktieägare får kunskap och information kring
det aktuella bolagets verksamhet, framtid och planer
på listning av aktien.
• Kostnaden för Yields modeller är lägre än för konventionella upplägg med fondkommissionärer.
• Yield har en bakgrund med flera lyckade projekt
vilka gynnat bolagets aktieägare. För ett externt
bolag kan det vara värdefullt att via Yield indirekt
dra fördel av detta.
• Det externa bolaget ges förbättrade möjligheter att
få tillräckligt antal aktieägare för att uppfylla noteringskraven. Därmed ökar även möjligheten till god
likviditet i aktien

Affärsidé
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 identifiera, förädla och
skapa mervärden i tidiga affärsprojekt, främst inom råvarusektorn.

Unikt erbjudande
Många bolag har som önskemål att bli publika och noterade på en börs. För detta krävs att bolaget har en tillfredsställande ägarspridning. Att sprida ägandet sker t ex
genom en nyemission riktad till allmänhet och aktiemarknad. Denna process innebär höga kostnader, inte minst
arvode för fondkommissionär, omfattande marknadsföring
och övriga legala kostnader. Därtill tas betydande resurser
från ledning, styrelse och personal.
Kraven på notering innebär att antalet aktieägare ska
uppgå till 200–500 aktieägare. Detta är dock ej tillräckligt
för att aktien ska bli tillräckligt likvid, det vill säga förutsättningarna för en effektiv handel är otillräckliga. En
konsekvens av detta kan bli att aktien åsätts ett värde
som inte är i paritet med bolagets verkliga värde. Därmed
missgynnas aktieägarna och bolagets möjligheter att t ex
förvärva andra bolag med den egna aktien försämras.
Yield har utvecklat flera modeller för att underlätta
ägarspridning 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

Noteringen – en viktig språngbräda
Det bolag som använder Yields modell för ägarspridning
och notering kan bland annat uppnå följande fördelar:
• Tillgång till riskkapitalmarknaden. Om ett bolags positiva utveckling kräver kapitaltillskott finns möjligheten att vända sig till aktiemarknaden.
• Bolaget får en ökad exponering i media. PR-värdet
av en notering är i många sammanhang av betydande värde.
• Bolaget får helt nya möjligheter till förvärv av bolag
som kompletterar/utvecklar verksamheten. Detta
genom att använda den egna aktien som betalningsmedel.
• Möjligheten att bolaget blir intressant för andra aktörer. Därmed kan bud komma att läggas på bolaget.
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Verksamheten
• Bolaget kan i sin stora grupp av aktieägare få många

Bud som varje aktieägare har rätt att ta ställning
till.
• En ägarspridning och notering skapar en möjlighet
för tidigare aktieägare att avyttra/utöka sina innehav, helt eller i delar. I vissa fall även med förmånligare skattevillkor.
• Bolaget kan införa incitamentsprogram för ledning
och personal. Till exempel optionsprogram, konvertibler eller andra erbjudanden. Genom att personal
bjuds in som delägare kan motivation och lojalitet
öka.
• En ägarspridning och efterföljande notering kan lösa
upp problematiska ägarförhållanden. Ägarspridning
och notering kan också vara en avgörande fördel vid
generationsskiften.
• Bolaget ökar sin attraktion vid rekrytering av nyckelpersoner.

värdefulla kontakter och ”ambassadörer” för bolagets verksamhet.
För många ägare till onoterade bolag är det av stor betydelse att få ett värde på sitt aktieinnehav. Ett onoterat
bolag åsätts generellt ett betydligt lägre värde än ett jämförbart noterat bolag. Ett exempel: På Stockholmsbörsen
åsätts ett verkstadsbolag med sund lönsamhet, en vinstmultipel (pe-tal) på 10–20. Det innebär att bolaget värderas 10–20 gånger årsvinsten efter skatt. För ett onoterat
bolag är det snarare regel än undantag att värderingen
istället baseras på en vinstmultipel i intervallet 4–8, det
vill säga ofta till mindre än häften av vad ett noterat
bolag värderas.
Genom en notering kan alltså skapas en betydande
värdeökning.
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Aktiekapital och Yield-aktien
Aktiekapital

2006–12–31 2005–12–31

Aktiekapitalet i Yield uppgår till 1 619 259 kronor, fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 80 962 962 aktier
av serie B. Envar aktie med kvotvärde om 0,02 kronor. Aktier av serie A berättigar till tio röster medan aktier av
serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Antal A-aktier

2 000 000

2 000 000

Antal B-aktier

80 962 962

76 000 000

Summa aktier

82 962 962

78 000 000

–0,02

–0,03

0,15

0,13

Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

Aktiekapitalets utveckling (belopp i kr)
År

Transaktion

Förändring antal
A-aktier
B-aktier

Totalt antal
A-aktier
B-aktier

Summa
aktier

Kvotvärde

Förändr. av Totalt aktieaktiekapital
kapital

1992

Bildande

–

500

–

500

500

100

50 000

50 000

1999

Fondemission

–

500

–

1 000

1 000

100

50 000

100 000

2004

Split 5 000:1

–

5 000 000

–

5 000 000

5 000 000

0,02

–

100 000

2004

Apportemission

–

20 000 000

–

25 000 000

25 000 000

0,02

400 000

500 000

2005

Nyemission

2 000 000

–

2 000 000

25 000 000

27 000 000

0,02

40 000

540 000

2005

Nyemission

–

4 000 000

2 000 000

29 000 000

31 000 000

0,02

80 000

620 000

2005

Nyemission

–

5 000 000

2 000 000

34 000 000

36 000 000

0,02

100 000

720 000

2005

Nyemission

–

36 000 000

2 000 000

70 000 000

72 000 000

0,02

720 000

1 440 000

2005

Nyemission

–

6 000 000

2 000 000

76 000 000

78 000 000

0,02

120 000

1 560 000

2006

Nyemission

–

2 962 962

2 000 000

80 962 962

82 962 962

0,02

59 259

1 619 259

Aktien

Utdelningspolitik och utdelning

Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus
under avdelningen Nordic MTF. Kortnamn/handelskod för
Yield: Yild MTFB. ISIN-nummer: SE0001542325. 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. Kursinformationen distribueras i realtid till
ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig.
Aktiekursen (senaste betalkursen) den sista december
2006 var 0,66 kr (0,26 kr) vilket gav ett marknadsvärde
på 53,4 Mkr (19,8 Mkr).

Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värdetillväxt åt Bolagets aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att utdelningen långsiktigt bör motsvara minst en
tredjedel av årsvinsten. Yield räknar dock inte med att
kunna lämna någon vinstutdelning inom de närmaste
åren.
B-AKTIEN

OMSATT ANTAL AKTIER
1000-tal (inkl.efteranm.)

OMX Stockholm_PI

© Findata

1.4
1.2
1.0
0.8
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Ägarstruktur per 2006–12–31

30000
20000

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav motsvarade 18,2 procent av kapitalet och 32,8
procent av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till ca 27 procent och ca 40 procent av rösterna i Bolaget. Yield hade vid årets utgång 3637 aktieägare.
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Kursutveckling för Yield-aktien jan 2006–apr 2007.
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Aktiekapital och Yield-aktien

Största ägare
Namn
Geokraft Tore Hallberg AB
Borderline Resources AS
Hahne Kent
Perenius Patric
Scriptum Information AB
Thenberg & Kinde FK AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Gustavsson Glen
Capitalleben
Zeidler Konsult AB
Summa 10 största ägarna
Summa övriga ägare
Summa 2007–05–04

Antal
A-aktier
600 000
0
0
600 000
500 000
0
0
0
0
300 000
2 000 000
0
2 000 000

Antal
B-aktier
3 846 923
4 287 020
4 200 000
2 396 153
1 945 000
2 372 980
1 616 908
1 234 567
1 028 047
433 461
23 361 059
57 601 903
80 962 962

Innehav
(%)
5,36
5,17
5,06
3,61
2,95
2,86
1,95
1,49
1,24
0,88
30,57
69,43
100,00

Röster
(%)
9,75
4,25
4,16
8,32
6,88
2,35
1,6
1,22
1,02
3,4
42,95
57,05
100,00

Antal
A-aktier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
1 700 000
2 000 000

Antal
B-aktier
114 626
281 067
550 532
2 329 578
5 766 830
8 120 993
13 850 733
9 944 066
14 251 142
2 825 797
22 927 598
80 962 962

Innehav
(%)
0,14
0,34
0,66
2,81
6,95
9,79
16,70
11,99
17,18
3,77
29,69
100,00

Röster
(%)
0,11
0,28
0,55
2,31
5,71
8,04
13,72
9,85
14,12
5,77
39,55
100,00

Antal
A-aktier
0
0
0
0
0
0
0
1 400 000
0
0
600 000
2 000 000

Antal
B-aktier
4 625 193
32 854
2 407 595
2 184 744
579 619
559 619
20 000
10 009 603
157 315
8 655 926
56 935 306
80 962 962

Innehav
(%)
5,58
0,04
2,90
2,63
0,70
0,67
0,02
13,75
0,19
10,43
69,35
100,00

Röster
(%)
4,58
0,03
2,38
2,16
0,57
0,55
0,02
23,78
0,16
8,57
62,34
100,00

Källa: VPC AB

Innehav fördelat i storleksklasser
Storleksklass
1 – 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000
2 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 20 000
20 001 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
Summa 2007–05–04

Antal
aktieägare
427
364
369
615
628
467
395
130
74
5
9
3 483

Källa: VPC AB

Aktiefördelning i ägarkategorier
Finansiella företag
– Banker
– Värdepappersbolag och fondkommissionärer
– Försäkringsbolag och pensionsinstitut
Intresseorganisationer
– Hjälp- och fackliga organisationer
–Trossamfund
Övriga svenska juridiska personer
Ej kategoriserade juridiska personer
Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Summa 2007-05-04
Källa: VPC AB
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Upplysningar för 2007 års taxering
Skattekonsekvenser vid ägarspridning

Drillcon AB

Regeringsrätten har i en dom kommit fram till att aktier
som tas emot vid en ägarspridning skattemässigt skall
räknas som en vinstutdelning från Yield AB (RR:s dom 17
oktober 2006, 1493–06). Detta innebär att värdet av dessa
aktier skall tas upp som en intäkt av kapital. Värderingen
skall bestämmas till aktiernas marknadsvärde.
Det värde som tas upp till beskattning räknas som
skattemässigt ingångsvärde. Detta innebär bl a att det belopp som har beskattats som utdelning minskar den skattepliktiga reavinsten vid en senare avyttring. Om de tilldelade aktierna senare skulle säljas för ett pris som understiger det utdelningsbeskattade beloppet får man avdrag för reaförlusten.

Allmänheten erbjöds vid nyemissionen att teckna aktien
för 2,80 kr. Yield AB rekommenderar att en aktie som tagits emot vid ägarspridningen värderas 2,80 kr.
Yield AB:s aktieägare erbjöds att teckna aktier för 2,45
kr. De aktieägare som utnyttjade möjligheten att teckna
till den förmånliga kursen i nyemissionen rekommenderas
att värdera detta till 0,35 kr per aktie.

Opus Prodox AB
Aktieägarna i Yield AB erbjöds att teckna aktier i Opus
Prodox AB till kursen 0,81 kr. Allmänheten erbjöds att
teckna till kursen 0,90 kr. De aktieägare som utnyttjade
möjligheten att teckna till förmånlig kurs rekommenderas
att värdera detta till 0,09 kr per aktie.

Rätt att teckna på förmånliga villkor
Aktieägarna i Yield AB har också erbjudits att teckna aktier i andra bolag till en kurs som är mer förmånlig än för
övriga som erbjudits att teckna aktier i emissionen. Frågan om den förmånliga teckningskursen kan anses vara
skattepliktig för Yield AB:s aktieägare har inte prövats av
regeringsrätten. Skatteverket har dock framfört som sin
uppfattning att den förmånliga teckningskursen skall beskattas som en vinstutdelning.
Yield AB rekommenderar därför sina aktieägare att redovisa skillnaden mellan den egna teckningskursen och
teckningskursen för allmänheten som en intäkt av kapital
i deklarationen.
Det beskattade beloppet får läggas till det faktiskt betalda beloppet vid teckningen när man beräknar skattemässig anskaffningskostnad för de nytecknade aktierna.

Archelon Mineral AB

Rekommenderade värden för deklarationen

Aktieägare som är juridiska personer

Nedan anges de värden som Yield AB rekommenderar sina
aktieägare att använda vid deklarationen.
Det måste uppmärksammas att de uppgifter som lämnas endast är rekommendationer. Yield AB kan inte lämna
några garantier om att rekommenderade värden kommer
att godtas av skatteverket. Uppgifterna är endast en information till aktieägarna om Yield AB:s uppfattning om
vilka värden som bör accepteras vid taxeringen.

Informationen vänder sig i första hand till aktieägare som
är fysiska personer. För aktieägare i Yield AB som är juridiska personer gäller i huvudsak detsamma som för fysiska personer. En vinstutdelning som tas emot av aktiebolag m fl juridiska personer kan dock vara skattefri om
ägarandelen är minst 10 procent av röstetalet i det utdelande bolaget. Särskilda regler gäller för vissa juridiska
personer t ex handelsbolag och stiftelser. Sådana aktieägare rekommenderas att själva informera sig om sin speciella situation. Rekommendationerna om värdering kan
dock användas även av aktieägare som är juridiska personer i den mån en vinstutdelning från Yield AB är skattepliktig.

Allmänheten erbjöds att teckna för 1,45 kr. Yield AB:s aktieägare erbjöds att teckna för 1,20 kr. De aktieägare som
utnyttjade möjligheten att teckna till förmånlig kurs rekommenderas att värdera detta till 0,25 kr per aktie.

Kilsta Metall AB
Aktieägare som deltog i Archelon Mineral AB:s nyemission
kommer att vederlagsfritt tilldelas aktier i Kilsta Metall
AB, motsvarande 7 procent av aktiekapitalet i detta bolag.
De närmare villkoren beträffande det totala antalet aktier
som kommer att spridas är ännu inte kända. Ägarspridningen kommer därför att genomföras under 2007. Ägarspridningen i Kilsta Metall AB har alltså inga konsekvenser vid 2007 års taxering.

Poker & Spel Invest AB
En mottagen aktie vid ägarspridningen kan värderas till
1,50 kr. Värdet motsvarar det pris som betalades vid den
private placement som genomfördes vid ägarspridningen.
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Upplysningar för 2007 års taxering

Yields begäran om
förhandsbesked om vederlagsfria aktier

geringsrätten 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:

Yield har under hösten 2006 hos Skatterättsnämnden begärt förhandsbesked avseende eventuella skattekonsekvenser vid erhållandet av vederlagsfria aktier. Svaret har
av Yield redovisats i delårsrapporter samt i bokslutskommunikén för 2006 där Skatterättsnämndens beslut av reSkatteverkets ställningstagande
– Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till
underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.

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
Ämnesområde: Inkomstskatt – Kapital
till s.k. aktieägarspridning av aktier i andra bolag. Detta
Datum: 2007–04–03
för att det senare bolaget ska uppfylla krav på visst minDiarienummer: 131 171768–07/111
sta antal aktieägare inför notering på en handelsplats.
I det aktuella beslutet ansåg Skatterättsnämnden att
1 Sammanfattning
både fysiska och juridiska personer ska beskattas såsom
Skatteverket anser att om en aktieägare får teckna aktier för utdelning i det fall som frågan avsåg. Regeringsrätten
till underpris i ett bolag på grund av innehav av aktier i
instämde i Skatterättsnämndens bedömning att utdelett annat bolag och det senare bolaget mot ersättning
ningsbeskattning ska ske.
medverkar till aktieägarspridning, ska aktieägaren beskatSe även RÅ 1978 1:67 och RÅ 1985 not Aa 192.
tas för denna förmån som utdelning.
Värdet av utdelningen är skillnaden, mellan det pris
4 Skatteverkets bedömning
som allmänheten fått betala och det pris aktieägaren fått Av Regeringsrättens dom 2006–10–17 målnr 1493–06
betala.
framgår att domstolen har ansett att utdelning även förelåg när ett bolag mot ersättning medverkar till att dess
2 Bakgrund och frågeställning
aktieägare får aktier i ett externt bolag utan någon kostRegeringsrätten har den 17 oktober 2006 målnr 1493–06
nad.
fastställt ett förhandsbesked som innebär att aktieägare
Av RÅ 1989 ref. 101 går att utläsa att domstolen har
som på grund av innehav av aktier i ett bolag utan kost- ansett att det krävs en förmögenhetsöverföring från bolanad får aktier i ett annat bolag, ska anses få de senare
get till dess aktieägare för att utdelning ska föreligga. I
aktierna genom utdelning. Denna förmån ska beskattas
vissa fall kan det vara tillräckligt att bolaget mot ersättsåsom utdelning.
ning eller genom exempelvis annan typ av affärsförhålFråga har uppkommit om aktieägare som på motsvalande medverkar till att deras aktieägare berikas. Detta
rande sätt på grund av aktier i ett bolag även får teckna
framgår bl.a. i RÅ 1985 not Aa 192.
aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger markSkatteverket anser att bedömningen i RR dom
nadsvärdet, ska beskattas för detta.
2006–10–17 målnr 1493–06 ska tillämpas även då en aktieägare på grund av sitt aktieinnehav i ett bolag får för3 Gällande rätt m.m.
månen att teckna aktier i ett annat bolag till ett pris som
Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) framgår att utdel- understiger marknadsvärdet. Detta under förutsättning
ning på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som
att bolaget som aktieägaren äger aktier i medverkar i
intäkt.
spridningen av aktier i det andra bolaget.
Av RR 1989 ref. 101 framgår att med utdelning anses
Detta innebär att Skatteverket anser att om aktieägaäven bl.a. när ett bolag utan ersättning till underpris
ren får teckna aktier på detta sätt ska skillnaden, mellan
låter aktieägarna förvärva aktier i annat bolag. Det sker
det pris som allmänheten fått betala och det pris aktiedå en förmögenhetsöverföring från bolaget till
ägaren fått betala, beskattas som utdelning.
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Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är Yield AB. Bolaget skall vara
publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun,
Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att exploatera georesurser med särskild
inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom
råvarusektorn. Bolaget kan även bistå uppdragsgivare med tjänster i samband med,
och i avsikt att, öka ägarspridningen i andra
bolag med innebörd bland annat att aktieägare i Bolaget utan aktiv handling via Bolagets försorg vederlagsfritt kan tilldelas aktier
i annat bolag. Bolaget får som ett led i denna
tjänst även vid vilket tillfälle som helst bilda
dotterbolag och erbjuda aktieägarna i Bolaget aktier i dessa dotterbolag. Dessa dotterbolag, med därigenom skapat brett ägande,
skall betraktas som en handelsvara inom Bolagets verksamhetsområde. Bolaget får slutligen bedriva handel med finansiella instrument, äga och förvalta fast och lös egendom
och annan med ovan angivna verksamheter
förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Aktie skall
kunna ges ut i två serier, av serie A till ett
belopp om lägst 40 000 kronor och högst
160 000 kronor och av serie B till ett belopp
om lägst 1 460 000 kronor och högst
5 840 000 kronor. Aktie av serie A medför
10 röster. Aktie av serie B medför en röst.
Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya
aktier av serie A och serie B, skall ägare av
aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren
förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknats med primär företrädesrätt skall
erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt,
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger
och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av
endast serie A eller serie B, ska samtliga ak-

tieägare, oavsett om deras aktier är av serie
A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier
som kan komma att nytecknas på grund av
att optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen
gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 och
högst 300 000 000. Aktier av serie A får ges
ut till ett antal av lägst 2 000 000 och högst
8 000 000 och aktier av serie B till ett antal
av lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.
§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst
sju ledamöter med högst en suppleant.
§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller
utan revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.
§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall
ske tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens
Industri.
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Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av
hela aktieboken avseende förhållandena fem
(5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som
anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman. Vidare får
biträde åt aktieägare medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i motsvarande ordning anmäler antalet biträden (högst två).
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
Bolagsstämma skall hållas i Göteborg.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen,
och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara
0101–1231.
Denna bolagsordning antogs vid ordinarie
årsstämma i Yield AB (publ), org nr
556451–8990, den 24 maj 2006.

Styrelse, ledning och revisor
Styrelseledamöter

Anders Hilmersson.

Tore Hallberg.

Anders R Hilmersson

Patric Perenius

Född 1951, styrelsens ordförande, Göteborg.
VD för Scriptum Information
AB.
Ledamot i Yields styrelse
sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag:
Ordförande i Archelon
Mineral AB, PSI Spelinvest
AB och Kilsta Metall AB.
Innehav i Yield privat och via
bolag: 500 000 A-aktier,
1 945 384 B-aktier.

Född 1951, bergsingenjör,
Stockholm.
VD för Yield AB.
Ledamot i Yields styrelse
sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon Mineral AB
och Central Asia Gold AB.
Suppleant i Drillcon AB.
Innehav i Yield: 600 000
A-aktier, 2 396 153 B-aktier.

Patric Perenius.

Tore Hallberg

Peter Zeidler

Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon Mineral AB.
Ledamot i Yields styrelse
sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag:
Ledamot i Archelon Mineral
AB och Drillcon AB.
Innehav i Yield via bolag:
600 000 A-aktier, 8 133 943
B-aktier.

Född 1944, bergsingenjör, Yxsjöberg.
VD för Zeidler Konsult AB.
Ledamot i Yields styrelse
sedan 2004.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Drillcon AB och
Kilsta Metall AB.
Ledamot i Archelon Mineral
AB, Gruvornas arbetsgivareförbund, Svemin och AB
Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.
Innehav i Yield privat och via
bolag: 300 000 A-aktier,
643 461 B-aktier.

Peter Zeidler.

Ledande befattningshavare

Revisor

Patric Perenius
Verkställande direktör.
Anställd sedan 2006.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Carl-Åke Lundberg
Född 1950, auktoriserad revisor, Karlstad.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Företagets revisor sedan 2004.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2006–01–01 – 2006–12–31.

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.
Ävenså med stöd av bemyndigande från ordinarie årsstämma gjordes ett förvärv av Public Eye AB med betalning i egna aktier, 1 728 395 nya B-aktier.
Yield har vidare konsulterats av 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 erhöll
ca 10 procent av dåvarande aktiestock i Capital Oil.
För att renodla Yields verksamhet genomfördes under
fjärde kvartalet 2006 en nyemission och listning i det då
helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB, där aktieägarna i Yield erhöll teckningsföreträde samt rabatt på
emissionskursen. Yields ägarandel i Archelon är efter nyemission och överteckningserbjudande ca 48 procent.

Verksamheten
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 i egen regi identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.

Flerårsjämförelse*
2006

2005

2004

Nettoomsättning (kr)
1 132 306
322 774
0
Resultat efter finansiella poster (kr) –2 999 731 –2 292 951 –170 726
Resultat i % av nettoomsättningen
Neg
Neg
Neg
Balansomslutning (kr)
11 249 352 10 868 834 565 617
Soliditet (%)
97,1
91,1
65,0
Avkastning på eget kapital (%)
Neg
Neg
Neg
Avkastning på totalt kapital (%)
Neg
Neg
Neg

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under våren 2007 genomförde Yield en investering i Challenger Mobile AB. Bolaget har i egen regi färdigutvecklad
teknik för att med mobiltelefonen ringa via internet.
Yield medverkar till en ägarspridning av bolagets aktier i
samband med anskaffning av riskkapital.

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Bolagets förväntade framtida utveckling
Yield har för avsikt att i hög takt fortsätta bistå bolag
med tjänster och kapital inför notering på handelsplats
för aktier. Med fortsatt högkonjunktur under 2007 finns
goda möjligheter för Yields verksamhet.

Ägarförhållanden
Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus
under avdelningen Nordic MTF.
Styrelseledamöters och ledande befattningshavares
aktieinnehav motsvarade 18,2 procent av kapitalet och
32,8 procent av rösterna i bolaget.

Finansiella risker
Förutom att bolaget är beroende av den allmänekonomiska utvecklingen och ett positivt börsklimat är naturligtvis
varje investering i olika bolag förenad med risk. Konkurrensen för Yields affärsområde bedöms dock som låg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Yield genomförde en ägarspridning i Drillcon AB innebärande att 5 procent av Drillcons befintliga aktier under
juli 2006 vederlagsfritt tilldelades aktieägarna i Yield.
Under juli-augusti 2006 assisterades Drillcon inför 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.
Inför listningen av Drillcon genomfördes med Yields medverkan en utförsäljning av befintliga aktier i bolaget, där
aktieägarna i Yield erbjöds företräde. Även Yield tecknade
sig för aktier i denna försäljning.
Under det tredje kvartalet 2006 genomförde Yield, med
stöd av bemyndigande från ordinarie årsstämma, en riktad emission av 3 234 567 B-aktier till kursen 0,81 kr
motsvarande beloppet 2 620 000 kr. Aktierna tecknades
av finansiella investerare. Syftet med emissionen var att

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad förlust
Överkursfond
Årets förlust
Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

–2 513 368
3 920 740
–2 999 731
–1 592 359
–1 592 359
–1 592 359

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Yields räkenskaper
RESULTATRÄKNING
2006–01–01
2006–12–31

2005–01–01
2005–12–31

1 132 306
932 301

322 774
322 773

–1 976 683
–2 357 177
–660
–4 334 520

–1 943 755
-668 735
–659
–2 613 149

–3 202 214

–2 290 375

3

923 937

0

4

–724 726
7 539
-4 267
202 483

0
130
–2 706
–2 576

–2 999 731

–2 292 951

0
0

3 000
3 000

–2 999 731
–2 999 731

–2 289 951
–2 289 951

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar m. m.

1, 2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Återföring från periodiseringsfond

Resultat före skatt
ÅRETS RESULTAT
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Yields räkenskaper

BALANSRÄKNING
Not

2006–12–31

2005–12–31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

1 975
1 975

2 635
2 635

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6
7

0
1 666 555
4 052 181
5 718 736

1 800 000
575 000
1 000 000
3 375 000

5 720 711

3 377 635

Kassa och bank

395 782
1 866 693
275 655
2 538 130
2 990 511

284 184
236 442
178 559
699 185
6 792 014

Summa omsättningstillgångar

5 528 641

7 491 199

11 249 352

10 868 834

1 659 259
10 851 260
12 510 519

1 560 000
10 851 260
12 411 260

–2 513 368
3 920 740
–2 999 731
–1 592 359

–223 417
0
–2 289 951
–2 513 368

10 918 160

9 897 892

38 626
0
31 573
65 128
195 865
331 192

423 872
318 153
25 110
79 420
124 387
970 942

11 249 352

10 868 834

inga
inga

inga
inga

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (82 962 962 aktier, kvotvärde 0,02 kr)
Reservfond

5

Ansamlad förlust
Balanserad vinst eller förlust
Överkursfond
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Yields räkenskaper

KASSAFLÖDESANALYS
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m. m.
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av koncernföretag
Förvärv av andelar i intresseföretag
Försäljning av andelar i intresseföretag
Förvärv av långfristiga värdepapper
Försäljning av långfristiga värdepapper
Kassaflöde från investeringsverksamheten

5
6
6
7
7

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2006–01–01
2006–12–31

2005–01–01
2005–12–31

–3 202 214
–199 341
7 539
–4 267

–2 290 374
659
130
–2 708

–3 398 283

–2 292 293

–111 598
–1 727 347
–385 246
–254 505
–5 876 979

–284 184
–360 102
414 709
361 461
–2 160 409

0
0
–24 000
1 656 382
–3 275 332
1 098 426
–544 524

–3 294
–1 800 000
–100 000
0
–1 000 000
0
–2 903 294

2 620 000
2 620 000

11 820 000
11 820 000

–3 801 503
6 792 014
2 990 511

6 756 297
35 717
6 792 014

Tilläggsupplysningar
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Intresseföretag
I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer
och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är
fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är
dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Till följd av att Yield inte längre är moderbolag i en
koncern har vid upprättandet av denna årsredovisning ovanstående principer tillämpats i årets årsredovisning. Detta har inte givit någon effekt på Yields
redovisning jämfört med föregående år.

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

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

Intäktsredovisning
Inkomster och utgifter från tjänsteuppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget
utförs.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Definition av nyckeltal
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella
poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med
tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig
balansomslutning.
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar pga bestående
värdenedgång.
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Tilläggsupplysningar

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 4 Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgång

Not 1 Arvode och kostnadsersättning
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

2006

2005

71 707
27 195
98 902

26 438
24 332
50 770

Realisationsresultat
vid försäljningar
Nedskrivningar

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

2005

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av
bolaget betalda närvarotimmar
relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit,
varav kvinnor

3,0
1,0

3,0
1,0

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

2005

Företag
Archelon Mineral AB
International Tube
Machinery AB

922 182
107 588
1 029 770

225 000
80 082
305 082

2006–12–31
3 294
0

2005–12–31
0
3 294

3 294
–659
–660

3 294
0
–659

–1 319
1 975

–659
2 635

704 096
0
704 096
524 962
2 258 828

193 100
0
193 100
119 200
617 382

2006
1 498 937
–575 000
923 937

Antal
/Kapital 2006–12–31 2005–12–31
andel
48 %
1 666 555
0
25 %

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar
Omklassificeringar
från koncernföretag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar

0
0
0

Not 6 Andelar i intresseföretag

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har
utgått med följande belopp:

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

675 274
–1 400 000
–724 726

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod
av 5 år.

2006

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

2005

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Not 2 Personal
2006

2006

2005
0
0
0
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0
1 666 555

575 000
575 000

575 000
24 000
–157 445

475 000
100 000
0

1 800 000

0

2 241 555
0
–575 000

575 000
0
0

–575 000
1 666 555

0
575 000



Tilläggsupplysningar

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2006–12–31
Värde
Värdepapper
Svenska Capital Oil AB
Opus Produx AB
Drillcon AB
Public Eye AB
PSI Spelinvest AB

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Eget kapital
Aktiekapital

2005–12–31
Värde

1 600 000
963 198
288 982
0
1 200 001
4 052 181

1 000 000
0
0
0
0
1 000 000

1 000 000
4 875 332
–423 151

0
1 000 000
0

5 452 181
0
–1 400 000

1 000 000
0
0

–1 400 000
4 052 181

0
1 000 000

Reserv- Överkursfond
fond

Belopp vid årets
ingång
1 560 000 10 851 260
Nyemission
99 259
Årets förlust
Belopp vid
årets utgång 1 659 259 10 851 260

Göteborg den 28 maj 2007
Yield AB (publ)

Anders Hilmersson
Styrelsens ordförande

Patric Perenius
Verkställande direktör

Peter Zeidler

Tore Hallberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2007
Carl-Åke Lundberg
Auktoriserad revisor
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Ansamlad
förlust
–2 513 368

3 920 740
–2 999 731
3 920 740 –5 513 099

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Yield AB (publ), organisationsnummer 556451–8990.

den i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Yield AB (publ) för år 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-

Karlstad den 28 maj 2007
Carl-Åke Lundberg
Auktoriserad revisor
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