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LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i 3D-systemet
DepthQ® som används för visning av 3D-film på den globala biografmarknaden. Försäljningen av
detta system har varit mycket god under 2012 och har starkt bidragit till att LC-Tec nu uppvisar
ett positivt resultat.

Jämförelsesiffror

För det fjärde kvartalet 2011 finns inga jämförelsesiffror att tillgå för koncernens nuvarande
struktur då Bolaget inte rapporterade tredje och fjärde kvartalet separat.

Fjärde kvartalet 2012
•

Nettoomsättningen uppgick till 8,6 Mkr.

•

Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 4,6 Mkr.

•

EBITDA-resultatet uppgick till 4,7 Mkr.

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,0 Mkr.

•

Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,19 kr.

Januari – december 2012
•

Nettoomsättningen uppgick till 38,5 Mkr.

•

Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 11,1 Mkr.

•

EBITDA-resultatet uppgick till 12,9 Mkr.

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,3 Mkr.

•

Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,45 kr.

Viktiga händelser under 2012
•

Bolaget genomförde en omfattande nyorientering med målsättning att förbättra
lönsamheten genom att fokusera på kärnverksamheten. Ett led i detta var att avyttra
ägarandelarna i LC-Tec Asia och EuroLCDs.

•

Jesper Osterman, tidigare teknisk chef, tillträdde som VD och Ingvar Andersson
utsågs till styrelsen ordförande. Dessutom externrekryterades Ann-Sofie Bülund och
tillträdde tjänsten som ekonomichef.

•

Ett nytt flerårigt samarbets- och leveransavtal med partnern Lightspeed Design (US)
tecknades. Avtalet innebär att Lightspeed fortsatt exklusivt kommer att använda LCTecs PolarSpeed®-teknik i sitt 3D-system DepthQ® som under året har rönt stora
försäljningsframgångar på den globala biografmarknaden.

•

Under året erhölls order på större utvecklingsprojekt från två olika multinationella
företag. Bägge projekten syftar till att förbättra prestandan hos produkter relaterade
till LC-Tecs kärnverksamhet.
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•

Ytterligare patent beviljades av USPTO (United States Patent and Trademark Office)
för LC-Tecs innovativa PolarSpeed®-teknik för polarisationsmodulation.

•

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA beviljade en projektansökan gällande
vidareutveckling av Bolagets 3D-teknik för inbyggnad i kompakta projektorer.

•

Utvecklingen av produktområdet optiska slutare för kameraapplikationer har ägnats
stor uppmärksamhet. Prototyper har levererats till en asiatisk partner verksam inom
applikationsområdet övervakningskameror.

Verksamheten under fjärde kvartalet 2012

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande
kristall (eng. liquid crystal, LC) teknik. Företaget har mer än 20 års erfarenhet från utveckling
och tillverkning av en mängd olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare,
polarisationsmodulatorer, switchbara filter och informationsdisplayer.
Under fjärde kvartalet har Bolaget fortsatt att tillverka och leverera huvudprodukten
polarisationsmodulatorn PolarSpeed® till partnern Lightspeed Design (US) som integrerar LCTecs produkt i 3D-systemet DepthQ®. Försäljningen av detta system har under perioden varit
förhållandevis stabil och omsättningen har ökat jämfört med föregående kvartal, dock ej till
en nivå liknande det andra kvartalets. Fortsatt har merparten av enheterna levererats till
biografer i Europa och Asien.
Parallellt med tillverkningen av huvudprodukten har Bolaget under perioden fortsatt
fokuserat på pågående utvecklingsprojekt. Det prioriterade utvecklingsarbetet gällande LCbaserade produkter för övervakningskameror har fortskridit på ett positivt sätt och den
första produkten bedöms nu vara redo för lansering. Detta arbete har genomförts tätt
tillsammans med den koreanska partnern som redan idag är aktiv inom det aktuella
applikationsområdet.
Den under andra kvartalet erhållna större ordern på ett utvecklingsprojekt från ett
multinationellt företag har under perioden slutlevererats enligt ursprunglig plan med gott
resultat. Vidare har arbete genomförts relaterat till det av VINNOVA delfinansierade
projektet gällande vidareutveckling av LC-Tecs 3D-teknik för inbyggnad i kompakta
projektorer.

Kommentarer till resultat- och balansräkning
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 8,6 Mkr, EBITDA-resultatet till 4,7 Mkr
och resultatet efter finansiella poster till 4,6 Mkr.
Jämförelsesiffrorna för fjärde kvartalet 2011 är ej helt relevanta, då ändrad redovisningsprincip för intäkter från partnerförsäljning gav intäkter från fyra månader under fjärde
kvartalet 2011. Därtill belastades detta kvartal med osedvanligt stora nedskrivningar av
tillgångar i samband med bokslutet och inför strukturåtgärderna under Q2 2012.
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För helåret 2012 uppgick nettoomsättningen till 38,5 Mkr, EBITDA-resultatet till 12,9 Mkr
och resultatet efter finansiella poster till 11,1 Mkr.
Pro forma efter avyttringar
Då de under andra kvartalet genomförda avyttringarna har så stor inverkan på omsättning
och resultat lämnas även uppgifter om hur den ekonomiska redovisningen ser ut om de
avyttrade verksamheterna exkluderas.
Skattebelastning
I koncernen finns betydande ackumulerade underskott, 246 Mkr efter taxeringen 2012. I
samband med bokslutet för 2011 aktiverades 12 Mkr som uppskjuten skatt. Det för 2012
redovisade resultatet har belastats med 3,7 Mkr i skatt, som reducerat det aktiverade
beloppet till 8,3 Mkr. Någon skatt har således ej betalats, och förutses inte heller betalas
under de närmaste åren.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet var fortsatt positivt under det fjärde kvartalet, och uppgick till 2,1 Mkr. För
helåret uppgick kassaflödet till -1,1 Mkr. Skulder har amorterats med 7,4 Mkr under året.
Koncernen har för närvarande inga skulder till kreditinstitut och checkkrediten om 5 Mkr är
för närvarande outnyttjad.
Koncernens egna kapital uppgick till 14,4 Mkr vid årets slut, och soliditeten uppgick till
70,5 %.

Antal aktier

Antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 17 572 413. Genomsnittligt antal
utestående aktier under perioden januari - december var 19 907 578. I samband med
avyttringen av verksamheterna i LC-Tec Asia och EuroLCDs inlöste Bolaget 5 miljoner egna
aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget tecknade under januari ett flerårigt exklusivt produktions- och produktutvecklingsavtal med det koreanska företaget HT, Inc. och tillkännagav samtidigt den officiella
lanseringen av den gemensamt utvecklade produkten CLIC™ LC Iris, en produkt för
automatisk exponeringskontroll i övervakningskameror.
En större order från ett multinationellt företag på en fortsättning av ett utvecklingsprojekt
som inleddes 2012 har nyligen erhållits. Inom utvecklingsprojektet fortsätter arbetet att
identifiera nya lösningar syftande till att förbättra prestandan för en produkt relaterad till
LC-Tecs kärnverksamhet. Den nya ordern är värd motsvarande cirka 3,0 MSEK och
slutleverans beräknas ske i juli 2013.
Bolaget utsåg i början av januari Anders Bohman till ny Marknads- och Försäljningschef. Han
kommer närmast från Orthocone Innovation Technologies AB där han var verksam som VD.
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Bohmans specialitet är att driva komplex försäljning och affärsutveckling, han har
omfattande teknisk erfarenhet inom områdena avbildning och fotonik och kommer bland
annat att arbeta med applikationsutveckling och kommersialisering av nya produkter.

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är svårbedömd. Antalet aktörer som erbjuder 3Dsystem ökar samtidigt som marknaden på sikt bedöms bli mättad. Trots detta finns
möjligheter för att verksamheten inom detta produktområde fortsatt ska kunna generera
betydande intäkter till Bolaget.
För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec som tidigare
kommunicerats fortsätt fokusera på att utveckla och lansera ett antal nya, innovativa LCbaserade produkter som distribueras genom ett utökat partnernätverk. Eftersom det oftast
rör sig om helt nya applikationsområden finns osäkerhet om kommande volymer.

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av Bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2013 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:
-

Tremånadersrapport: 13 maj, 2013
Halvårsrapport: 23 augusti, 2013
Niomånadersrapport: 25 oktober, 2013

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 031-772 40 30
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79
Ann-Sofie Bülund
Ekonomichef
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se
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Räkenskaper Q4-2012

Koncernens resultaträkning

(kkr)
Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före finansiella kostnader
Finansiella poster
Rörelseresultat efter finansiella kostnader
Minoritetsandel
Skatt
Periodens resultat

Q4
2012
8 645
368
-4 340
4 673

Q4
2011
18 837
595
-23 940
-4 508

Q1-Q4
2012
38 472
2 430
-28 984
11 918

Q1-Q4
2011
40 901
1 231
-66 276
-24 144

-51
4 622

-334
-4 842

-771
11 147

-1 164
-25 308

0
-1 199
3 423

-206
-42
-5 090

518
-3 699
7 966

145
11 958
-13 205

Q4
2012
8 645
368
-4 340
4 673

Q4
2011

Q1-Q4
2012
33 611
2 242
-21 358
14 495

Q1-Q4
2011
17 644
-14
-41 151
-23 521

-759
13 736

-1 043
-24 564

-3 699
10 037

12 000
-12 564

Q1-Q4
2012
14 284
-3 393
-12 014
-1 123
3 617
0
2 494

Q1-Q4
2011
-10 444
-2 426
-4 829
-8 041
11 696
-38
3 617

Koncernens resultaträkning
Pro forma enligt nuvarande koncernsammansättning

Finansiella poster
Rörelseresultat efter finansiella kostnader
Skatt
Periodens resultat

-51
4 622
-1 199
3 423

Uppgifter ej tillgängliga

(kkr)
Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före finansiella kostnader

Koncernens kassaflödesanalys

LC-Tec Holding AB

Q4
2011
Uppgifter ej tillgängliga

(kkr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Q4
2012
5 971
0
-3 833
2 138
356
0
2 494
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Räkenskaper Q4-2012

Koncernens balansräkning
(kkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillg exkl likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital
Minoritetsandel
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Förändring av eget kapital
(kkr)
Belopp vid periodens ingång
Nyemission
Nedsättning av aktiekapitalet
Årets resultat
Omräkningsdiff och övriga EK-förändringar
Belopp vid periodens utgång
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2012-12-31
8 919
8 993
2 494
20 406

2011-12-31
30 791
24 666
3 617
59 074

14 389
0
0
6 017
20 406

30 391
4 711
7 354
16 618
59 074

2012-12-31
30 391
0
-20 815
7 966
-3 153
14 389

2011-12-31
41 941
50
0
-13 205
1 605
30 391
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