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LC-Tec har under året standardiserat ett produktutbud samt etablerat ett distributionsnätverk i 
Asien. Detta förväntas resultera i ökat intresse för bolaget och dess produkter. 
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Fjärde kvartalet 
• Nettoomsättningen uppgick till 3,5 Mkr (8,6 Mkr). 
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,1 Mkr (4,6 Mkr). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,4 Mkr (6,0 Mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,20 kr). 

 

Januari – december 
• Nettoomsättningen uppgick till 16,1 Mkr (38,5 Mkr). 
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (11,1 Mkr). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,3 Mkr (14,3 Mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (0,46 kr). 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013. 

 

Året 2013 i sammandrag 
• Inom produktområdet 3D har LC-Tec tillsammans med partnern Lightspeed Design, Inc. 

kunnat konstatera att försäljningen av polarisationsmodulatorn PolarSpeed® har minskat 
jämfört med föregående år. Detta med anledning av marknadsmättnad samt ökad 
konkurrens. Dock är intresset för 3D-film fortsatt stort och försäljningen på den 
internationella biografmarknaden är nu relativt stabil. 
 

• Det nya produktområdet Kamera inrättades under första kvartalet och ett 
produktutvecklings- och produktionsavtal avseende LC-baserade optiska slutare för 
övervakningskameror tecknades med det sydkoreanska företaget HT, Inc. Dock har de 
förväntade volymerna för denna tillämpning uteblivit. 
 

• Utöver övervakningskameror har andra tillämpningar inom kameraområdet kunnat 
identifieras och respekterade aktörer inom olika områden har visat intresse för LC-Tecs 
produkter. LC-Tec presenterade tillsammans med Samsung Advanced Institute of Technology 
(Sydkorea) i december en gemensamt författad artikel vid den internationellt erkända 
japanska displayforskningskonferensen IDW’13 (International Display Workshops). Artikeln 
beskrev en av LC-Tec utvecklad optisk slutare som potentiellt kan användas i en ny typ av 3D-
kameror. 
 

• LC-Tec har under året standardiserat ett produktutbud av de LC-baserade optiska slutare och 
polarisationsmodulatorer som tillverkas vid bolagets huvudkontor i Borlänge. 
 

• För att öka spridningen av LC-Tecs produkter på de viktigaste asiatiska marknaderna har 
bolaget nyligen engagerat distributörer i Japan, Sydkorea, Kina och Taiwan. 
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Verksamheten – LC-Tec i korthet  
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid 
crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-
baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och 
informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska 
laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på 
NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se. 

Händelser under fjärde kvartalet 

Produktområde: 3D 
LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i 3D-systemet 
DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom partnern Lightspeed Design, Inc., USA. 
Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella 
biografmarknaden. 

Försäljningen under årets fjärde kvartal var i nivå med de två föregående kvartalens. Som tidigare 
kommunicerats begränsas försäljningen på våra huvudmarknader av mättnad samt av ökad 
konkurrens. Dock är intresset för 3D-film fortsatt stort och bolaget noterade en större enskild order 
på 50 enheter som levererades under fjärde kvartalet. 

Produktområde: Kamera 
Delområdet övervakningskameror har utvecklats sämre än förväntat och leveransvolymerna till 
samarbetspartnern HT, Inc., Sydkorea, har uteblivit. Dock har satsningen inom detta delområde 
medfört att andra tillämpningar inom kameraområdet kunnat identifieras. Ett antal potentiella 
kunder har under fjärde kvartalet utvärderat LC-Tecs produkter med gott resultat och initiala 
affärsdiskussioner har påbörjats. 

Övrigt 
För att öka spridningen av LC-Tecs standardiserade produktutbud ytterligare har bolaget nu etablerat 
distributörer i regionerna Sydkorea, Kina och Taiwan. Tillsammans med den sedan tidigare befintliga 
distributören i Japan täcks således de viktigaste marknaderna i Asien in. 

Kommentarer till resultat- och balansräkning 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 3,5 Mkr (8,6 Mkr) och resultatet efter 
finansiella poster till -0,1 Mkr (4,6 Mkr). 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (6,0 Mkr). 
Koncernen hade vid periodens utgång inga skulder till kreditinstitut och checkkrediten om 3 Mkr var 
outnyttjad. Koncernens egna kapital uppgick till 13,7 Mkr vid periodens slut (14,4 Mkr), och 
soliditeten uppgick till 82% (71%). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013. 
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Antal aktier 
Antal utestående aktier vid kvartalets utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet aktier under 
kvartalet, uppgick till 17 272 413. Det genomsnittliga antalet aktier under året uppgick till 17 
497 413. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella mässan Photonics West i San Francisco. 

Framtidsutsikter 
Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som erbjuder 3D-system 
ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli mättad. Trots detta finns goda möjligheter för 
att verksamheten inom detta produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till 
bolaget. 

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att fortsatt vidareutveckla och 
lansera nya innovativa LC-baserade produkter för distribution genom ett utökat partnernätverk. 
Eftersom det i många fall rör sig om helt nya applikationsområden råder osäkerhet om kommande 
volymer och därmed intäkter. 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen. 

Granskningsrapport 
Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. 

Rapporttillfällen 
Under verksamhetsåret 2014 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen: 

• Tremånadersrapport och årsstämma (kl. 15:00): 20 maj, 2014 
• Halvårsrapport: 22 augusti, 2014 
• Niomånadersrapport: 24 oktober, 2014 
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För ytterligare upplysningar kontakta: 
Ingvar Andersson 
Styrelseordförande 
LC-Tec Holding AB 
Tel: 070-511 46 27 
 
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 Q4-2013 

 

Koncernens resultaträkning
Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

(kkr) 2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 3 495 8 645 16 072 38 472
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 108 368 1 054 2 430
Rörelsens kostnader -3 692 -4 340 -16 998 -28 984
Rörelseresultat före finansiella kostnader -89 4 673 129 11 918

Finansiella poster 4 -51 -36 -771
Rörelseresultat efter finansiella kostnader -85 4 622 93 11 147

Minoritetsandel 0 0 0 518
Skatt 0 -1 199 0 -3 699
Periodens resultat -85 3 423 93 7 966

Koncernens kassaflödesanalys
Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

(kkr) 2013 2012 2013 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 390 5 971 1 308 14 284
Kassaflöde från investeringsverksamheten 26 0 -667 -3 393
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -3 833 -765 -12 014
Periodens kassaflöde 1 416 2 138 -124 -1 123
Likvida medel vid periodens början 954 356 2 494 3 617
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0
Likvida medel vid periodens slut 2 370 2 494 2 370 2 494

Koncernens balansräkning
(kkr) 2013-12-31 2012-09-30 2012-12-31
Anläggningstillgångar 9 415 10 193 8 919
Omsättningstillg exkl likvida medel 5 025 13 781 8 993
Likvida medel 2 370 356 2 494
Summa tillgångar 16 810 24 330 20 406

Eget kapital 13 717 10 968 14 389
Minoritetsandel 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 833 0
Kortfristiga skulder 3 093 9 529 6 017
Summa eget kapital och skulder 16 810 24 330 20 406

Förändring av eget kapital, koncernen
(kkr) 2013-12-31 2012-09-30 2012-12-31
Belopp vid kvartalets ingång 13 802 30 391 10 968
Nedsättning av aktiekapitalet 0 -20 815 0
Periodens resultat -85 4 542 3 423
Omräkningsdiff och övriga EK-förändringar 0 -3 150 -2
Belopp vid periodens utgång 13 717 10 968 14 389
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