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LC-Tec Holding AB 
Org nr 556480-7377 
 

        Delårsrapport kvartal 2 och 6 månader, januari - juni 2011  
 

April – juni 2011 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 6,9 MSEK (4,2), d.v.s. omsättningen ökade                                           
med 64% vid jämförelse med samma period föregående år. 
 

• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -3,4 MSEK (-3,9)  
 

• EBITDA-resultatet summerade till – 2,7 MSEK (-2,6) 
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,9 MSEK (-4,4). 
 

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,15 SEK (-0,25) 
 

• Affärsområde LC-Tec Sweden (Displays) omsatte under kvartalet 2,2 MSEK 
(2,1).   

 
• Affärsområde LC-Tec Asia (Sub-contracting) har under kvartalet omsatt 4,7 

MSEK (1,9).  
 

 
 
 Januari - juni 2011 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 14,1 MSEK (10,3), d.v.s. omsättningen ökade                                           
med 36% vid jämförelse med samma period föregående år. 
 

• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -5,9 MSEK (-7,7)  
 

• EBITDA-resultatet summerade till -4,1 MSEK (-5,7) 
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var - 8,9 MSEK (-7,4).  
 

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,26 SEK (-0,55) 
 
 
Koncernen i sammandrag 
 Q2 2011 Q2 2010         Q1-Q4 2010  
Omsättning (tkr) 6 865 4 193 23 537  
Resultat efter finansnetto (tkr) - 3 409 -3 914 -14 991          
Resultat per aktie efter skatt (kr) -0,15 -0,25 -0,62               
Periodens kassaflöde (tkr) - 1 282 -5 406 -6 079                
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Aktuell ägarstruktur 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LC-Tec-koncernen 
Nedanstående översiktsbild visar hur den operativa verksamheten är organiserad i tre 
affärsområden: 
 
 

 
LC-Tec Asia  (sub-contracting) är till 20% delägt av King Star Hi-Tech, Hongkong.  
 
LC-Tec har vidare en ägarandel i EuroLCDs SIA i Lettland (20,83%) där verksamheten är under uppbyggnad. 
 

 
I början av maj månad, i samband med den internationella konferensen och mässan SID 
Display Week, sjösattes LC-Tecs nya hemsida, www.lc-tec.com. 

Största ägare per den 30 juni 2011 Antal aktier 
Andel kapital 
och röster, % 

1. Åke Hörnell med bolag 10 999 743 48,7 

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. Mangold Fondkommission 164 337 0,7 

7. ALMI Företagspartner 153 878 0,7 

8. Lilla Kopparbergs Rådslags AB 151 666 0,7 

9. Nedre Norrlands Advokat AB 132 135 0,6 

10. Lachezar Komotov 127 350 0,6 

     Övriga ägare 2 102 441 9,3 

     Totalt 22 572 413 100,00 
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Verksamhet 
Nedan följer en uppdatering avseende verksamheten i de operativa affärsområdena. 

 
 
 
Affärsområde Sweden (Displays)  
Erbjuder utveckling och tillverkning av LCD-komponenter och produkter. Affärsområdet drivs i bolaget LC-Tec 
Displays AB. Omsättningen under kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (2,1) varav 1,9 MSEK avser kärnområdet 
Displays och resterande utgörs av försäljning av utrustning för tillverkning av LCD-produkter. 
 
Liksom under föregående kvartal har Bolaget under perioden enligt plan fortsatt att prioritera och utveckla sin 
patentsökta teknik för stereoskopiska projektorbaserade 3D-applikationer. Tekniken registrerades i juni av 
Patent- och registreringsverket i Sverige under varumärket PolarSpeedTM. Den tillämpas redan idag i det 
tillsammans med partnern Lightspeed Design Inc. (USA) utvecklade 3D-system som marknadsförs under 
varumärket DepthQ®. Systemet certifierades tidigare under året av Walt Disney Studios och har under perioden 
dessutom blivit godkänt av ett flertal större filmbolag, inkluderande Paramount Pictures, Warner Bros och 
Universal Studios. Sedan introduktionen mot marknaden för 3D-biografer i slutet av mars har en markant 
volymökning i försäljning kunnat konstateras. DepthQ®-systemet har även ställts ut och demonstrerats vid ett 
flertal stora internationella mässor med positiv återkoppling från marknaden. Systemet anses vara högst 
konkurrenskraftigt såväl tekniskt som kostnadsmässigt. 
 
Parallellt med satsningarna mot 3D-biografer fortsätter arbetet med att slå sig in på marknaderna för 
professionella projektorer och mindre hemmaprojektorer. I samband med detta har en mindre storleksoptimerad 
modell lanserats. Den patentsökta PolarSpeedTM-tekniken är ytterst lämpad för projektorbaserade 3D-
applikationer och bedöms som för närvarande vara Bolagets mest lovande produkt. 
 
Tillsammans med Seiko Instruments Inc. (Japan) har en första prototyp av en polarisationsmodulator baserad på 
PolarSpeedTM-tekniken för displayapplikationer tagits fram. Denna demonstrerades vid den internationella 
konferensen och mässan SID Display Week i Los Angeles i maj, där även en vetenskaplig artikel beskrivande 
grunderna av tekniken presenterades för stora delar av världens displayexpertis.  
 
Produktområdet Automation (utrustning för tillverkning av LCD-produkter) har under perioden fått ytterligare 
en beställning från en större europeisk LCD-producent gällande uppdatering av styrsystem på en tidigare 
levererad utrustning. Leverans är planerad till september månad.   
 
 
Affärsområde Asia  (Sub-contracting) 
 
Nettoomsättningen inom Affärsområde Asia (Sub-contracting) ökade det andra kvartalet till 4,7 MSEK (1,9), 
men är under plan. 
 
Orderingång och utleverans var under april och maj bra. Däremot kunde vi konstatera minskad affärsvolym i 
juni. Nedgången var i huvudsak hänförlig till vår allra största kund i Kina.  
 
LC-Tec i Asien har fortfarande problem med den lokala konkurrensen och som gör att priserna ligger på låga 
nivåer. Vi har svårt att nå en bra lönsamhet. Bolaget har under perioden fortsatt att bearbeta marknaden för att 
hitta nya kunder som har andra produkter än standard-TFT-displayer för kinesiska mobiltelefoner. Idag är detta 
vårt huvudsakliga område för legotillverkning i Asien. LC-Tec har ca tio kunder inom området TFT-display, 
men flertalet är relativt små. Vår bedömning är att vi erbjuder bättre kvalitet och service än våra konkurrenter. 
Dock är priset det som är avgörande vid affärsavslut. 
 
Produktionsbolaget i Shenzhen hade vid periodens utgång 150 anställda, varav 84 operatörer i produktionen.   
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Affärsområde Venture  

Under perioden har ingen verksamhet bedrivits inom detta affärsområde och således är inga intäkter relaterade 
till Venture. Endast kostnader för fortsatt förvaltning av patentportföljen förekommer här och då avseende 
produktområdet volumetrisk 3D-display.  

 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under perioden ökade med 64 procent jämfört med samma period föregående och uppgick till 
6,9 MSEK (4,2). EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 MSEK (-2,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick 
till -3,4 MSEK (-3,9) för perioden. 

 
Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital summerade till 37,3 MSEK (34,6) vid periodens slut. Soliditeten skrevs till 61 procent 
(47). Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till -3,9 MSEK (-4,4) och för 
första halvåret till -8,9 MSEK (-7,4).  
 
I juni månad gick LC-Tec in med 2,3 MSEK (250 KEUR) avseende initialt kapitaltillskott till nybildade 
EuroLCDs i Lettland. Därmed blev LC-Tec ägare till 20,83% av bolaget. Samtidigt återbetalades motsvarande 
belopp avseende utlägg för den produktionsutrustning som köpts för EuroLCDs räkning. Kassaeffekten av denna 
transaktion var alltså neutral i kvartalet. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
I Asien konstaterar vi nu lägre volymer än i vår tidigare produktionsplanering för de kommande månaderna, 
varför vi gör en översyn av verksamheten.  
 
Vid fortsatt årsstämma i augusti valdes ny styrelse. Dessutom gavs den nya styrelsen ett bemyndigande att 
besluta om företrädesemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bolaget har genom dessa beslut lagt 
grunden till förstärkt fortsatt satsning inom i första hand 3D. 
 
Framtidsutsikter 
Vi ser en fortsatt positiv utveckling inom LC-Tecs kärnområde, produkten polarisationsmodulator inom 3D, 
samt vad gäller den unika tillgången till egen produktionskapacitet. 
 
Granskningsrapport 
Ovanstående delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Tidpunkt för ekonomisk information  
Delårsrapport för perioden oktober-december samt helår 2011: 20 februari, 2012 
  
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Johan Österling, styrelseordförande 
LC-Tec Holding AB, tel: 073-322 84 21 
 
Peter Grufman, CEO 
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 Q2-2011 
 
 
Resultaträkningar, koncernen, KSEK 

2011
april-juni

2010
april-juni

2011
jan-juni

2010
jan-juni

Nettoomsättning 6 865 4 193 14 102 10 251
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 499 137 -778 253
Rörelsens kostnader -10 510 -7 929 -18 704 -18 154
Rörelseresultat före finansiella kostnader -3 146 -3 599 -5 380 -7 650
Finansiella poster -263 -315 -583 -706
Rörelseresultat efter finansiella kostnader -3  409 -3 914 -5 963 -8 356
Minoritetsandel  72 441 147 647
Skatt - -  - -
Periodens resultat -3 337 -3 473 -5 816 -7 709

 
Balansräkningar, koncernen, KSEK 2011-06-30

 

2010-06-30 2010-12-31

Anläggningstillgångar  36 069 48 742         45 566
Omsättningstillg. exkl. likvida medel 21 791 16 873 18 379
Likvida medel 3 701 8 836 11 697
Summa tillgångar 61 561 74 451 75 642
    
Eget kapital 37 320 34 646 48 418
Minoritetsandel 4 123 5 365  4 511
Långfristiga skulder 7 644 17 062 7 500
Kortfristiga skulder 12 473 17 378 15 213
Summa eget kapital och skulder 61 561 74 451         75 642 
 

 

 
Förändring av eget kapital, koncernen, KSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Belopp vid periodens ingång 41 941 40 286 40 286
Nyemission - - 22 379 
Årets resultat -5 816 - 7 709 -20 518
Omräkningsdiff. och övriga E.K -förändringar 1 195 2 069 -206
Belopp vid periodens utgång 37 320 34 646 41 941

 

  

 
Kassaflödesanalyser, koncernen, KSEK 

2011
april-juni

2010
april-juni

2011
jan - juni

2010
jan - juni

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 859 -4 405 -8 850 -7 396
Kassaflöde från investeringsverksamheten  503 -901 503 -872
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 074 -100 194 -2 330
Periodens kassaflöde -1 282 -5 406 -8 153 - 10 598
Likvida medel vid periodens början 4 371 13 418 11 697 18 456
Kursdifferens i likvida medel 612 824 157 978
Likvida medel vid periodens slut 3 701 8 836 3 701 8 836
 
 


