KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2016

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2016-01-01 – 2016-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen





Nettoomsättningen uppgick till 2 702 (5 090) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -580 (1 345) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -447 (958) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 127 (3 203) tkr

Moderbolaget





Nettoomsättningen uppgick till 492 (845) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -10 (336) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 303 (392) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 155 (1 906) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2016
Delårsrapport - publiceras den 31:a augusti 2016
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet - publiceras i november 2016
Bokslutskommuniké - publiceras i februari 2017
Årsredovisning - publiceras i april 2017
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KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2016

VD kommentar
Koncernen har haft ett svagt första kvartal speciellt jämfört med det mycket starka första kvartalet
förra året. Jämfört med förra året har omsättningen minskat med 47 % och resultatet efter skatt är en
förlust på 447 tkr jämfört med en vinst på 958 tkr efter skatt i fjol.
Det sämre resultatet beror på att dotterbolaget Phoenix haft en svagare utveckling. Mängden
införskaffad olja har varit fortsatt mycket hög. Värdet på försäljningen har dock varit låg av två skäl.
För det första har oljepriset varit 50 % lägre än i fjol. I april har dock oljepriset gått upp och har hittills
under andra kvartalet legat betydligt högre än under det första kvartalet.
För det andra har försäljningsvolymen till Phoenix största kund varit ca 35 % lägre än normalt under
kvartalet, beroende på tekniska problem hos kunden. Problemet är avhjälpt och Phoenix har från slutet
av kvartalet levererat i normal omfattning. Därtill har lagrings- och transportkostnaderna varit klart
högre till följd av större insamlingsvolymer. En del av dessa kostnader kommer att minska under resten
av året.
Moderbolaget har också en betydligt lägre omsättning än första kvartalet förra året, detta främst
beroende på en lägre royalty från Phoenix. Resultatet efter skatt är 303 tkr jämfört med 392 tkr första
kvartalet 2015. Resultatet har påverkats positivt med 165 tkr av att BL Lucents likvidation nu är slutfört
och bolaget är avregistrerat.
Styrelsen har under det första kvartalet arbetat vidare med omstrukturering av företaget. Ambitionen
är dels att genomföra en strukturaffär den närmsta tiden, dels etablera nya verksamheter för bolagets
aktieägare i moderbolaget.
Kungens Kurva den 30 maj 2016
Per-Ove Melinder
Verkställande direktör
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Nyckeltal för perioden - koncernen
Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy Phoenix Collector Ltd, BL
Lucent AB och Lucent Oil Holding AB utgör koncernen.

TSEK

Kvartal 1

Kvartal 1

Helår

2016

2015

2015

2 702

5 090

14 421

Rörelsens resultat före avskrivningar

-580

1 345

1 665

Rörelsens resultat

-714

1 138

880

Resultat efter skatt

-447

958

578

2 123 700

2 118 700

2 118 700

-0,21

0,45

0,27

75

61

78

3 127

3 203

3 613

Utdelning, kr per aktie

0

0

0,60*

Antalet anställda vid periodens slut

8

7

7

Nettoomsättning

Antal utestående aktier
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel

* Styrelsens förslag till årsstämman.

Moderbolaget Lucent Oil AB
Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt oljeåtervinning.
Bolaget erbjuder avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.
Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området oljeåtervinning och tar emot oljigt vatten
och producerar en oljeprodukt som främst går till energiframställning.

Dotterbolaget BL Lucent AB
BL Lucent AB bolagsstämma har beslutat om frivillig likvidation. Likvidatiorn för BL Lucent framförde
den 29 februari 2016 sin slutredovisning. Bolaget är därmed upplöst.

Dotterbolaget Lucent Oil Holding AB
Lucent Oil Holding AB bedriver ingen verksamhet utan är vilande.
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Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den
31 mars 2016 till 2 548 440 kr fördelat på 2 123 700 aktier med ett kvotvärde om 1,20 kronor per aktie.
Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar.
I maj har teckningsoptioner av serie 2 inlösts, vilket ökat antal aktier med 110 000 styck till 2 233 700
och aktiekapitalet med 132 000 kr till 2 680 440 kr.

Transaktioner till närstående
Under första kvartalet 2016 har ersättning till närstående skett till ett av Arne Björhn närstående
företag på 26 625 kronor och till ett av Lars Linzander närstående företag på 35 250 kr. Beloppen är
exklusive mervärdeskatt.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar företagets
ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 30 maj 2016
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Per-Ove Melinder
Verkställande direktör
Tel: +46 709 21 38 88
E-post per-ove@lucentoil.com
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