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LC-Tec Holding AB 

Org nr 556480-7377 

 

Delårsrapport 3 månader, januari - mars 2011  

 
 Nettoomsättningen uppgick till 7,2 MSEK (6,1), d.v.s. omsättningen ökade                                           

med 18% vid jämförelse med samma period föregående år. 

 

 Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,6 MSEK (-4,4)  

 

 EBITDA-resultatet summerade till -1,4 MSEK (-3,1) 

 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 MSEK (-3,0). Detta är                                    

hänförligt till förlängda betalningstider i affärerna med vår största kund i Asien                                        

samt inköp av utrustning för produktion av LCD-produkter. Därutöver har LC-Tec                                  

amorterat 4,5 MSEK av långfristiga lån, med minskade räntekostnader som följd. 

 

 Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,11 SEK (-0,30) 

 

 Affärsområde LC-Tec Displays (inklusive Automation) omsatte under 

kvartalet 3,5 MSEK (1,6).   

 

 Affärsområde LC-Tec Asia har under kvartalet omsatt 3,7 MSEK (4,5).  

 

 Lightspeeds 3D-system, där LC-Tecs nya polarisationsmodulator är 

nyckelkomponenten, har under perioden blivit certifierat av Walt Disney 

Studios.  

 

 Liksom i rapporten för fjärde kvartalet 2010 finns några poster där värderingen 

är preliminär och där styrelsen kommer att ta definitiv ställning innan 

årsredovisningen avges i juni 2011. Det rör goodwill avseende LC-Tecs 

förvärv av verksamheten inom affärsområde Asia, som är avhängig 

utvecklingen på marknaden. Dessutom kommer värderingen av patenten i 

Lightspace Technologies Inc samt värderingen av LC-Tecs produktions-

anläggning i Borlänge att prövas. 

 

 

 

 

Koncernen i sammandrag 
 Q1 2011 Q1 2010         Q1-Q4 2010  

Omsättning (tkr) 7 237 6 058 23 537  

Resultat efter finansnetto (tkr) -2 554 -4 442 -14 991          

Resultat per aktie efter skatt (kr)   -0,11 -0,30 -0,62               

Periodens kassaflöde (tkr) -6 871 -5 192 -6 079                
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Aktuell ägarstruktur 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-Tec-koncernen 
Nedanstående översiktsbild visar hur koncernen, LC-Tec, är organiserad i tre 

affärsområden: 

 

 

 
  

 
 

* LC-Tec Asia är till 20% delägt av King Star Hi-Tech, Hongkong. 

 

Största ägare per den 31 mars 2011 Antal aktier 
Andel kapital 

och röster, % 

1. Åke Hörnell med bolag 11 014 493 48,8 

2. K-Svets Venture AB 6 751 481 29,9 

3. Chalmers Invest AB 1 619 628 7,2 

4. Rupes Futura AB 190 000 0,8 

5. Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet 179 754 0,8 

6. Almi Företagspartner AB 153 878 0,7 

7. Joeconomicus Advokat AB 151 666 0,7 

8. Mangold Fondkommission AB 150 271 0,7 

9. Nedre Norrlands Advokat AB 132 135 0,6 

10. Lachezar Komotov 127 350 0,6 

     Övriga ägare 2 101 757 9,3 

     Totalt 22 572 413 100,00 
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Verksamhet 
LC-Tec-koncernen består av moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ.) samt de tre affärsområdena Displays, 

Asia och Venture.  

 

 

Affärsområde Displays  
Affärsområdet Displays erbjuder utveckling och tillverkning av LCD-komponenter och -produkter.  

 

Affärsområdet, som drivs i bolaget LC-Tec Displays AB, har under kvartalet expanderat vid jämförelse med 

samma period föregående år. Omsättningen under kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (1,6). 

 

Under perioden har bolaget fortsätt att prioritera forskning och utveckling av nästa generations 

polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknik. För stereoskopiska projektorbaserade 3D-

applikationer säljs och distribueras den kompletta produkten av partnern Lightspeed Design Inc. (USA). 

Lightspeeds 3D-system, där LC-Tecs nya polarisationsmodulator alltså är nyckelkomponenten, har under 

perioden blivit certifierat av Walt Disney Studios. Detta är avgörande för att kunna sälja i större volymer till 

biografmarknaden. 3D-systemet introducerades kort därefter av Lightspeed mot just denna marknad vid den 

stora mässan CinemaCon i Las Vegas i slutet av mars. Den första kommersialiseringen av LC-Tecs nya teknik är 

därmed genomförd och försäljningen förväntas öka under kommande period. Det kvarstår en del utveckling av 

polarisationsmodulatorn för projektorapplikationer, men produkten bedöms redan idag som konkurrenskraftig. 

Framgångarna mot stora biografprojektorer bedöms även bana väg för framgång inom marknaderna för 

professionella projektorer och mindre projektorer för hemmabruk.  

 

Parallellt har Bolaget fortsätt att utveckla polarisationsmodulatorn för displayapplikationer. En vetenskaplig 

artikel som beskriver grundprincipen för polarisationsmodulatorn och dess prestanda tillsammans med 

avancerade displayer har under perioden blivit accepterad och kommer att presenteras vid konferensen och 

mässan SID Display Week i Los Angeles i maj. Där kommer bolaget också att demonstrera prototyper som har 

tagits fram tillsammans med Seiko Instruments Inc. (Japan). Detta är en del i det samarbete som inleddes under 

2010.  

 

Som en konsekvens av ovan nämnda FoU-satsningar har bolaget minskat sin fokusering på optiska slutare till så 

kallade aktiva 3D-glasögon. Denna applikation kräver endast relativt enkel teknik och betydande konkurrens 

från främst kinesiska aktörer har kunnat konstateras. 

 

Automation inom Affärsområde Displays har under perioden färdigställt och installerat en LCD-maskin till kund 

i USA. Det förs även diskussioner med en större europeisk LCD-producent gällande upphandling av tre stora 

LCD-maskiner, där vi ser möjligheter till avslut under Q2, 2011. 

 

 

Affärsområde Asia  
Nettoomsättningen inom Affärsområde Asia minskade det första kvartalet till 3,7 MSEK (4,5).  

 

Under första halvan av kvartalet var orderingången fortfarande svag. Vid slutet av perioden stärktes emellertid 

orderläget betydligt då en stor kinesisk LCD-producent lade allt större volymer till LC-Tec i Asien. Affärsläget 

för kommande period bedöms fortsatt vara stabil. Dock har konkurrensen från flera nya lokala aktörer, som utför 

snarlik process som bolaget, lett till att priserna fortfarande ligger på en låg nivå. Därför har affärsområdet för 

närvarande därför svårt att nå en bra lönsamhet. Diskussioner med flera potentiellt nya kunder pågår och där 

bolaget hoppas kunna se en tillväxt av flera större kunder. Affärsområdet jobbar aktivt med att hitta andra 

produkter än TFT-displayer som är huvudprodukten idag och ser stora möjligheter kunna processa optiska 

slutare som svetsglas och flera olika 3D-applikationer, tex. glasögon och spelkonsoler.   

 

Hög omsättning av produktionspersonal och efterföljande nyrekrytering har varit ett problem under en längre tid, 

men har dock stabiliserats något då affärsområdet har fått en stadigare orderingång. En bidragande orsak till 

personalomsättningen är också den konkurrens som råder mellan de oändligt många fabriker som ligger i LC-

Tecs närområde. LC-Tec International i Kina har idag 156 anställda, varav 95 operatörer i produktionen.   
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Affärsområde Venture  

Under perioden har ingen verksamhet bedrivits inom detta affärsområde. 

 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under perioden ökade med 18 procent och uppgick till 7,2 MSEK (6,1). EBITDA-resultatet 

uppgick till -1,4 MSEK (-3,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-4,4) för perioden. 

 
Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital uppgick till 44,5 MSEK (36,4) vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 63 procent 

(46). Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -5,0 MSEK (-3,4) och 

det totala kassaflödet för perioden uppgick till -7,8 MSEK (-5,2). 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
I april månad gick LC-Tec Holding AB in som initial delägare (33%) i EuroLCDs, ett lettiskt bolag med 

inriktning mot högteknologisk LCD-produktion. 

 

Framtidsutsikter 
Vi ser fortsatt att 2011 är ett år med stor del produktutveckling. Nu följer dessutom en period med ökad 

marknadsexponering– nu närmast på den stora sammankomsten för branschen, SID Display Week i maj. I takt 

med dessa aktiviteter och fördjupade samarbeten med våra nuvarande partners, förväntas resultatet successivt 

förbättras. 

 

Granskningsrapport 
Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. 

 

Tidpunkter för ekonomisk information  
Årsredovisning 2010: 8 juni 2011 (obs, nytt kommunicerat datum för årsstämman: 23 juni 2011) 

Delårsrapport, april-juni 2011: 24 augusti 2011 

  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

 

Hans Richert, styrelseordförande 

LC-Tec Holding AB, tel: 0736-63 20 40 

 

Peter Grufman, VD 

LC-Tec Holding AB, tel: 070-480 09 09 

 

Maria Bernström, CFO 

LC-Tec Holding AB, tel: 070-533 47 50 
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      Räkenskaper Q1-2011 
 
 

Resultaträkningar, koncernen, KSEK 

2011 

jan-mars 

2010 

jan-mars 

2010 

helår 

Nettoomsättning 7 237 6 058 23 537 

Förändring pågående arbeten och övriga intäkter -1 277 116 2 764 

Rörelsens kostnader -8 194 -10 225 -39 721 

Rörelseresultat före finansiella kostnader -2 234 -4 051 -13 420 

Finansiella poster -320 -391 -1 571 

Rörelseresultat efter finansiella kostnader -2 554 -4 442 -14 991 

Minoritetsandel  75 206 950 

Skatt - -  - 

Periodens resultat -2 479 -4 236 -14 041 

 
Balansräkningar, koncernen, KSEK 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31 

Anläggningstillgångar  43 877 47 849 45 566 

Omsättningstillg. exkl. likvida medel 22 583 17 097 18 379 

Likvida medel 4 371 13 418 11 697 

Summa tillgångar 70 831 78 364 75 642 

    

Eget kapital 44 462 36 357 48 418 

Minoritetsandel 4 135 5 358  4 511 

Långfristiga skulder 7 000 17 162 7 500 

Kortfristiga skulder 15 234 19 487 15 213 

Summa eget kapital och skulder 70 831 78 364 75 642 
 

 

 

 

Förändring av eget kapital, koncernen, KSEK 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31 

Belopp vid periodens ingång 48 418 40 286 40 286 

Nyemission - - 22 379  

Årets resultat -2 479 - 4 236 -14 041 

Omräkningsdiff. och övriga E.K förändringar -1 447 307 -206 

Belopp vid periodens utgång 44 462 36 357 48 418 

 

 

Kassaflödesanalyser, koncernen, KSEK 

2011 

jan-mars 

2010 

jan-mars 

2010 

helår 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 991 -2 991 -14 125 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 29 -938 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 880 -2 230  8 984 

Periodens kassaflöde -6 871 -5  192 -6 079 

Likvida medel vid periodens början 11 697 18 456 18 456 

Kursdifferens i likvida medel -457 154 -680 

Likvida medel vid periodens slut 4 371 13 418 11 697 

 

 

   


