KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – september 2014

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2014-01-01 – 2014-09-30
Perioden i sammandrag
Koncernen






Nettoomsättningen uppgick till 7 253 (10 311) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -123 (36) tkr
Koncernens resultat har belastats med extraordinär nedskrivning av lager med 656 (0) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -958 (-648) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 842 (2 267) tkr

Moderbolaget






Nettoomsättningen uppgick till 2 065 (2 748) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -825 (-1 148) tkr
Moderbolagets resultat har belastats med extraordinär nedskrivning av lager med 656 (0) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -847 (-1 149) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 120 (609) tkr

Väsentliga händelser efter rapportperioden






Moderbolaget och dotterbolaget BL Lucent har i oktober 2014 omförhandlat ett avtal
avseende en leverans av ett oljereningssystem som skulle ha tagits i drift i början av 2013. På
grund av leveransproblem från en underleverantör till BL Lucent har driftsättning av systemet
kraftigt försenats. Resultatet av omförhandlingen är att BL Lucents aktiekapital under oktober
har återställs och att koncernens resultat förbättras med 610 tkr.
I november 2015 har moderbolagets och dotterbolaget BL Lucents tvist avseende en leverans
till Comital Skultuna AB resulterat i en skiljedom till fördel i första hand för moderbolaget.
Utgången av tvisten kommer under fjärde kvartalet kraftigt förbättra koncernens likviditet och
dessutom att påverka resultatet positivt med ca 440 tkr.
Styrelsens arbete med att strukturera om koncernens verksamhet fortgår med målsättningen
att dels utöka den lönsamma verksamheten i Phoenix dels etablera nya verksamheter för
bolagets aktieägare i moderbolaget.

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2014
Bokslutskommuniké - publiceras den 25:e februari 2015
Årsredovisning - publiceras i april 2015
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VD kommentar
Koncernen har under tredje kvartalet haft en sämre utveckling när det gäller omsättning och resultat
jämfört med tidigare år. Kvartalets omsättning uppgår till 1 743 tkr (4 667). Rörelsens resultat före
avskrivningar är -122 tkr (580 tkr) och resultatet efter skatt -350 tkr (322 tkr).
Phoenix har under det tredje kvartalet haft en betydligt sämre försäljning av renad olja än tidigare
p.g.a. låg efterfrågan hos Phoenix befintliga kunder. Det har lett till att Phoenix lager av olja har ökat
ytterligare. Under det fjärde kvartalet har testkörningar med nya kunder genomförts och avsikten är
att kraftigt minska lagret innan årets slut.
Moderbolagets arbete har fokuserat kring omstrukturering av verksamheten. Ett första steg i detta
arbete har varit att avsluta de två oljereningsprojekt i BL Lucent som pågått under flera år. Glädjande
nog uppnåddes under det fjärde kvartalet ett positivt resultat för koncernen i båda leveranserna.
Tvisten angående oljereningssystemet som levereras till Comital Skultuna under 2012 har slutat med
en för koncernen fördelaktig dom som inte kan överklagas.
Det andra levererade oljereningssystemet, som installerades under 2013, har efter lyckade tester med
en ny komponent kunnat omförhandlas. Det ingångna avtalet innebär att kunden köper in den nya
komponenten, medan BL Lucent bistår med projektledning. Detta innebär att den tidigare leveransen
anses avklarad och att de krav mot BL Lucent, som försatt bolaget på obestånd, tagits tillbaka.
Anläggningen med ny komponent beräknas driftsättas under våren/sommaren 2015.
Sammantaget innebär dessa två affärer en positiv resultateffekt på ca 1 050 tkr under fjärde kvartalet.
Tillsammans med ökad försäljning i Phoenix så leder det till att vi ser mycket positivt på resultat- och
likviditetsutvecklingen under slutet av året.
Kungens Kurva den 24 november 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, BL
Lucent AB och Lucent Oil Holding AB utgör koncernen.

TSEK

Kvartal 1-3

Kvartal 1-3

Helår

2014

2013

2013

7 253

10 311

13 345

Rörelsens resultat före avskrivningar

-123

36

-638

Resultat efter skatt

-958

-795

-1 672

2 118 700

2 118 690

2 118 700

-0,45

-0,38

-0,79

59

69

63

842

2 207

2 621

Nettoomsättning

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

0:25

Antalet anställda vid periodens slut

6

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.

Dotterbolaget Lucent Oil Holding AB
Lucent Oil Holding AB är vilande och bedriver ingen verksamhet.
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Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den
30 september 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 de tre första kvartalen 2014 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander
närstående företag 152 375 kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 154 000 kronor. Under
första halvåret har till ett av Siimon Vaske närstående företag 14 916 kronor. Samtliga belopp är
exklusive mervärdeskatt.
Under 2014 har styrelsearvode avseende 2013 utgått med 50 000 kronor till styrelseledamöter och 70
000 kronor till styrelseordförande, totalt 220 000 kronor.
Under 2014 har styrelsearvode avseende 2013 till styrelsen i OY Phoenix Collector Ltd utgått med 6
000 EUR till styrelseledamöter och 8 000 EUR till styrelseordförande, totalt 20 000 EUR. Arvode har ej
utgått till anställda i koncernens företag.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar företagets
ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 24 november 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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