KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR JULI - SEPTEMBER 2010

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2010-07-01 – 2010-09-30
Perioden i sammandrag
Koncernen
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 2 510 (2 697) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 209 (951 )tkr
Resultat efter skatt uppgick till 471 (240) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 532 (4 617) tkr

Moderbolaget
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 646 (960) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 44 (129) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 68 (127) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 728 (1 180) tkr

Händelser under perioden
•
•

Lucent Oil har flyttat till nya lokaler
Phoenix har tecknat avtal som säkrar avsättningen av en större mängd producerad olja

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2010
Bokslutskommuniké för 2010
Årsredovisning för 2010
Kvartalsredogörelse kvartal 1 2011
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VD kommentar
Resultatet för koncernen blev 471 tSEK för kvartalet och steg jämfört med samma period 2009 som
var 240 tSEK. Omsättningen för kvartalet minskade dock något till 2 510 tSEK jämfört med kvartal 3
föregående år då omsättningen var 2 697 tSEK. För omsättningsminskningen stod moderbolaget som
haft en svag försäljning under kvartalet. Försäljningen till nya kunder som har bearbetats har varit
mindre än önskat och dragit ut på tiden då kunderna har krävt en del support. Förhoppningen är att
det fördjupade samarbetet med tiden kommer att medföra ökande volymer i och med omställningen
till Lucents produkter.
Försommarens marknadsbearbetning av norra Europa har lett till en närmare kontakt med en ny
potentiell samarbetspartner inom området oljigt avfall. Diskussioner har förts om ett gemensamt
projekt vilken har lett till att en utredning har satts igång, där man ska se över hur bolagen
gemensamt skall gå vidare. Sannolikt kommer ett sådant samarbete inte vara igång förrän tidigast
slutet av sommaren 2011.
Under slutet av perioden flyttade Lucent Oil sin verksamhet och har sammanfört kontor och verkstad
som tidigare varit lokaliserade på olika platser. Sammanförandet kommer att förenkla och underlätta
för framtida projekt. Ytan har minskats med en tredjedel men lokalerna är så pass flexibla och det
finns utrymme för bolaget att anpassa dessa för framtida förändringar.
Dotterbolaget Phoenix ökade sin omsättning något till 207 tEUR jämfört med föregående års
omsättning 177 tEUR vilken är en följd av den fortsatt stabila avsättningen av producerad olja.
Volymerna av uppsamlad olja fortsätter att vara stabil och fartygstrafiken har återhämtat sig till stor
del ifrån stiltjen efter den djupaste delen av finanskrisen.
Phoenix tecknade under perioden ett leveransavtal med en viktig oljekund vilket säkrar avsättningen
av en stor del av den producerade oljan. Ett antal nya potentiella kunder har bearbetats och
förhandlingar om nya avtal pågår gällande uppsamlingen av och behandlingen av oljigt avfall.
Boll Lucent är fortsatt positiva till en order innan årsskiftet men sannolikheten att det drar ut på
tiden ökar. Finansierings alternativ granskas för närvarande för att korta ned beslutskedjan hos
potentiella kunder.
Kungens Kurva den 11 november 2010
Siimon Vaske
Verkställande Direktör och Koncernchef
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Nyckeltal - koncernen
Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy Phoenix Oil Collector Ltd samt
det delägda intressebolaget Boll Lucent AB utgör koncernen.
TSEK

Kvartal 3

Kvartal 3

Kvartal 1-3

Kvartal 1-3

Helår

2010

2009

2010

2009

2009

Nettoomsättning

2 510

2 697

7 267

7 389

10 113

Rörelsens resultat

1 209

951

2 026

1 830

1 281

471

240

225

72

48

42 374

42 374

42 374

42 374

42 374

Resultat per aktie

0,01

0,006

0,01

0,002

0,001

Soliditet %

91%

89%

91%

90%

86%

5 532

4 617

5 532

4 617

3 419

8

9

8

10

8

Resultat efter skatt
Antal utestående aktier

Likvida medel
Antal anställda vid periodens slut

Moderbolaget Lucent Oil AB
Moderbolagets verksamhet omfattar utveckling och design av processer samt funktionskemikalier för
oljerening. Verksamheten är uppdelad på två huvudsakliga affärsområden, rening av process och
smörjoljor samt avvattning och slamavskiljning ur oljebemängt avfall, eldningsolja och råolja. Även
ett tredje affärsområde finns, Specialkemi, men verksamheten är begränsad till utveckling av kemiska
produkter till de huvudsakliga affärsområdena samt underhåll av produkter till befintliga kunder.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.
Dotterbolagets verksamhet omfattar uppsamling och behandling av oljiga avfall dessa upparbetas till
en produkt som kan energiåtervinnas. Den av moderbolaget installerade processutrustningen utgör
en huvudkomponent i produktionen. Processen tillsammans med Lucent Oil utvecklade kemikalier
gör det möjligt att producera en återvunnen olja som ersätter användningen av ny olja samt minskar
onödiga deponier och utsläpp. VD för bolaget är Jouni Tukiainen.

Intressebolaget Boll Lucent AB
Boll Lucent AB är främst ett marknadsbolag vars mål är att marknadsföra och sälja system och
oljereningskemikalier utvecklade av Lucent Oil AB. Bolaget samägs av Bollfilter Nordic som utvecklar
filter som används i processen. Systemet som utgörs av en kombination mellan Lucents UCO teknik
och Bollfilters teknik gör det möjligt att rena stora oljevolymer på ett effektivt och ekonomiskt sätt
med minsta möjliga miljöbelastning. VD för bolaget är Stefan Sandberg.
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Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Den 31 mars 2010 var 42 373 792 aktier
utgivna varav alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Därutöver finns två serier av
teckningsoptioner i bolaget.
Av totalt utestående 14 942 864 st teckningsoptioner kan 12 442 864 teckningsoptioner i serie 1
utnyttjas för nyteckning av en aktie till kursen 1 kr under perioden 1 september 2009 till och med 30
juni 2011. Serie 2 uppgår till 2 500 000 teckningsoptioner och teckningskursen har fastställts till 0,55
kr och nyteckning kan ske under perioden 1 april - 30 juni 2012.
Vid fullt utnyttjade av utestående teckningsoptioner kommer 57 316 656 aktier vara utgivna 1 juli
2012.

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standards 34 avseende
delårsrapporter och internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. De
redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som
tillämpades i årsredovisningen för 2009. Ett antal nya eller uppdaterade redovisningsrekommendationer och tolkningar gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2009 eller senare.
Dessa rekommendationer och tolkningar bedöms inte ha någon effekt på koncernens redovisning
annat än vad gäller utformning och omfattning av de tilläggsupplysningar som presenteras i
rapporterna. Därutöver finns vissa redovisningsrekommendationer och tolkningar som inte är
relevanta för Lucent Oil AB.

Transaktioner till närstående
Under perioden har ersättning till närstående (Skeppskajen AB) skett om totalt 4 200 kr.

Huddinge 11 november 2010
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Siimon Vaske
Verkställande direktör
Tel: +46 8 778 00 06
E-post siimon@lucentoil.com
Lucent Oil AB
Ellipsvägen 5
SE-14175 Kungens Kurva
SWEDEN
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