KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – september 2013

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2013-01-01 – 2013-09-30

Perioden i sammandrag
Koncernen





Nettoomsättningen uppgick till 10 311 (8 161) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 36 (657)tkr
Resultat efter skatt uppgick till -795 (-648) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 267 (4 038) tkr

Moderbolaget





Nettoomsättningen uppgick till 2 748 (2 127) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -1 148 (-1 741) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -1 149 (-1 614) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 609 (1 303) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2013
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – september 2013

VD kommentar
Koncernen har under tredje kvartalet haft en bra omsättning och positiv resultatutveckling jämfört
med första halvåret 2013. Kvartalets omsättning uppgår till 4 664 tkr, rörelsens resultat före
avskrivningar uppgår till 580 tkr och resultat efter skatt uppgår till 175 tkr.
För hela niomånadersperioden har omsättningen för koncernen ökat med 2,2 miljoner kr till 10 311
tkr (+26 %). Rörelsens resultat före avskrivningar för perioden uppgår endast till 36 tkr och resultat
efter skatt är en förlust på 795 tkr till följd av den svaga utvecklingen det första halvåret i år. Det
dåliga resultatet är helt hänförligt till moderbolagets svårigheter att få systemen med rening av
industrioljor att fungera. Till följd av att moderbolaget erhållit en större order under perioden har
försäljningen av kemikalier ökat betydligt från en låg nivå.
Dotterbolaget Phoenix som renar och säljer marina oljor har haft en mycket bra utveckling under
tredje kvartalet. Både produktion och försäljning av renad olja har mer än fördubblades jämfört med
samma period ifjol vilket innebär att försäljningsintäkterna och produktionsvolymen de första nio
månaderna i år redan överstiger helåret 2012. Under året har mängden införskaffad olja utanför
hamnarna ökat väsentligt och står nu för en betydande del av den hanterade mängden olja. Phoenix
bedömer att produktion och försäljning av renad olja kommer att ligga på ungefär samma nivå under
fjärde kvartalet 2013 och även under 2014.
Under tredje kvartalet har moderbolagets verksamhet till stor del kretsat kring det BL system som
skulle tas i drift i början av året. Anläggningen har fortsatta mekaniska problem. Arbetet har
tillsammans med underleverantören fortsatt under hösten för att lösa problemen. En stor del av
intäkterna i moderbolaget utgörs av ersättning avseende royalty från dotterbolaget Phoenix för oljeoch vattenreningsanläggning som har installerats av Lucent.

Kungens Kurva den 25 november 2013
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 Oil Collector Ltd och
helägda Boll Lucent AB utgör koncernen.
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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 är verksamt inom området för oljeregenerering och företaget erbjuder marknaden ett
komplett system för en miljövänlig och kostnadseffektiv rening av industrioljor.
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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 2013 till 2 542 428 kr fördelat på 2 118 690 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.

Transaktioner till närstående
Under 2013 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander närstående företag 96 750
kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 69 750 kronor och till ett av Siimon Vaske
närstående företag 14 916 kronor. Samtliga belopp är exklusive mervärdeskatt.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar
företagets ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 25 april 2013
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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