KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2015

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2015-01-01 – 2015-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen





Nettoomsättningen uppgick till 5 090 (3 254) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 345 (38) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 958 (-214) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 203 (3 047) tkr

Moderbolaget





Nettoomsättningen uppgick till 845 (699) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 336 (-176) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 392 (-188) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 906 (336) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2015
Delårsrapport - publiceras den 27:e augusti 2015
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet - publiceras i november 2015
Bokslutskommuniké - publiceras i februari 2016
Årsredovisning - publiceras i april 2016
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VD kommentar
Koncernen har haft ett mycket starkt första kvartal där omsättningen jämfört med förra året har gått
upp med 56 % jämfört med första kvartalet förra året och vänt en förlust till vinst på 958 tkr efter
skatt (-214 tkr).
Koncernens positiva utveckling beror på en stark utveckling i dotterbolaget Phoenix som har ökat
mängden införskaffad olja samtidigt som avtalet med en ny kund har gett en ökad försäljning av
renad olja. Den nya kunden har inneburit att Phoenix stora lager av olja har minskat något under
kvartalet. Prisnivån på såld olja har varit relativt hög under första kvartalet, trots prisraset på råolja,
prisnivån har dock gått ner en aning under början av andra kvartalet.
Ökningen av mängden insamlad olja beror på att Phoenix har tagit marknadsandelar efter att ett
annat insamlingsföretag av fartygsolja i Finland Ekoport Oy försattes i konkurs under februari 2015.
Vidare har Phoenix inte sett någon skillnad i insamlad volym efter EU:s nya svaveldirektiv börjat gälla
utan volymen från befintliga kunder har under 2015 legat på ungefär samma nivå som under slutet
av 2014.
Moderbolaget redovisar också en omsättningsökning och en vinst på 392 tkr efter skatt (-188 tkr),
främst beroende på Phoenix fina utveckling. Moderbolaget har ökat sin kemförsäljning jämfört med
första kvartalet 2014, men från en låg nivå. Styrelsen arbetar vidare med en omstrukturering av
företaget. Datumet för en eventuell omstrukturering har dock flyttas fram till hösten.
Efter att BL Lucent AB har avslutat samtliga åtaganden i samband med oljereningsprojekten har
styrelsen beslutat om frivillig likvidation. BL Lucents kvarvarande verksamhet drivs vidare i
moderbolaget.
Kungens Kurva den 19 maj 2015
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

2015

2014

2014

Nettoomsättning

5 090

3 254

9 333

Rörelsens resultat före avskrivningar

1 345

38

2 882

Rörelsens resultat

1 138

-160

-1 009

958

-214

-673

2 118 700

2 118 700

2 118 700

0,45

-0,10

-0,32

61

58

62

3 203

3 047

3 462

Utdelning, kr per aktie

0

0

0

Antalet anställda vid periodens slut

7

8

6

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

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 har beslutat om frivillig likvidation. Företagets verksamhet drivs vidare i moderbolaget.

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 2015 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 2015 har ersättning till närstående skett till ett av Arne Björhn närstående
företag på 47 250 kronor. Beloppet är exklusive mervärdeskatt.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar
företagets ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 19 maj 2015
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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