KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2014

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2014-01-01 – 2014-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen





Nettoomsättningen uppgick till 3 254 (2 908) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 38 (-170)tkr
Resultat efter skatt uppgick till -214 (-439) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 047 (3 686) tkr

Moderbolaget





Nettoomsättningen uppgick till 699 (774) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -176 (-468) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -188 (-468) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 336 (511) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2014
Delårsrapport - publiceras den 27:e augusti 2014
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet - publiceras i november 2014
Bokslutskommuniké - publiceras i februari 2015
Årsredovisning - publiceras i april 2015
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VD kommentar
Koncernen har under första kvartalet ökat omsättningen med 12 % och förbättrat resultatet jämfört
med förra året. Kvartalets omsättning uppgår till 3 254 tkr. Rörelsens resultat före avskrivningar är
38 tkr (-170 tkr) och resultatet efter skatt är en förlust på 214 tkr (-439 tkr).
Dotterbolaget Phoenix har tack vare nya avtal under första kvartalet införskaffat betydligt mer olja
och oljehaltigt vatten än tidigare. Resultatet har dock påverkas negativt av att Phoenix kunder
temporärt minskat sitt behov av olja under mars månad. Denna minskning har fortsatt in i andra
kvartalet, men på helåret bedömer Phoenix att den ökade mängden införskaffad olja kommer att
säljas.
Den höga volymen insamlad olja bedöms fortsätta under 2014. Under 2015 kommer dock EU:s
svaveldirektiv börja gälla. Detta får enligt Phoenix bedömning till följd att fartygen initialt kommer gå
över till marin diesel, vilket medföra att insamlingen från fartyg kommer minska betydligt. På flera
års sikt bedöms fartygen installera skrubbers som renar avgaserna från svavel och då kommer
insamlingen sannolikt att öka. Phoenix har startat planeringen för detta skifte med en översyn av
anläggningen. Phoenix planerar att ta emot andra typer av oljehaltigt vatten än idag och sedan
hantera oljan som kommer från fartyg som har installerat skrubbers.
Dotterbolaget BL har inte kunnat lösa problemet med underleverantören. Istället ska ett test
genomföras under kvartal två med en komponent från en alternativ leverantör.
Moderbolagets omsättning har minskat med 10 % jämfört med första kvartalet 2013. På grund av
kostnadsreduceringar har dock resultatet före skatt förbättras till en förlust på 188 tkr (-468 tkr).
Under kvartalet har fokus riktats mot mellanöstern dit moderbolaget levererat en större order under
2013 till en anläggning som nu håller på att startas upp. Moderbolaget har besökt företaget för att
trimma in de levererade kemikalierna och för att diskutera nya leveranser och projekt. Moderbolaget
räknar med en ny beställning under andra kvartalet.

Kungens Kurva den 6 maj 2014
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 BL Lucent AB utgör koncernen.

TSEK

Nettoomsättning
Rörelsens resultat före avskrivningar
Resultat efter skatt
Antal utestående aktier
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel

Kvartal 1

Kvartal 1

Helår

2014

2013

2013

3 254

2 908

13 345

38

-170

-638

-214

-439

-1 672

2 118 700

2 118 690

2 118 700

-0,10

-0,21

-0,79

58

72

63

3 047

3 686

2 621

Utdelning, kr per aktie

0:25

Antalet anställda vid periodens slut

8

7

8

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. En försenad
installation har orsakat stora kostnader för dotterbolaget BL Lucent. De ökade kostnaderna för BL har
tvingat dotterbolaget att upprätta en kontrollbalansräkning. Då företaget fortfarande har
förhoppningar om att problemet hos underleverantören kan lösas, så har en extra bolagsstämma valt
att fortsätta verksamheten.
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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 2014 till 2 542 440 kr fördelat på 2 118 700 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.

Transaktioner till närstående
Under första kvartalet 2014 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander närstående
företag 38 750 kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 10 000 kronor och till ett av Siimon
Vaske närstående företag 6 000 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 6 maj 2014
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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