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Fjärde kvartalet och året i korthet  
 
Okt-dec 2011 
 

• LC-Tec-koncernens omsättning i kvartalet summerade till MSEK 18,8 (6,1) 
 
• Resultatet efter finansiella kostnader var MSEK -4,8 (-4,9)  
 
• EBITDA-resultatet uppgick till MSEK 2,5 (-3,8) 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till MSEK 1,3 (-7,3) 

 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till SEK -0,22 (-0,21) 

 
• Affärsområde Displays omsatte under kvartalet MSEK 7,2 (2,2) 

 
• Affärsområde Asia omsatte under kvartalet MSEK 9,4 (3,4) 

 
 

 
Helåret 2011 
 

• Nettoomsättningen för koncernen var under helåret 2011 MSEK 40,9 (23,5)  
 
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till MSEK -10,9 (-15,0)  

 
• EBITDA-resultatet uppgick till MSEK 0 (-9,8) 

 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till MSEK -5,2 (-14,1) 

 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till SEK-0,48 (-0,62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Viktiga händelser 2011 
 

•••• I början av året introducerades en ny, konkurrenskraftig teknik inom så kallad 
stereoskopisk 3D. Sedan dess har försäljningen inom detta kärnområde tagit fart. 
Varumärket PolarSpeedTM registrerades för tekniken, som patentsöktes året före. 

•••• I september månad 2011fick LC-Tec sin patentansökan beviljad i USA, vilket 
ytterligare förstärker företagets förutsättningar att etablera sig som en ledande 
leverantör inom det expansiva produktområdet 3D. 

•••• LC-Tec gick in som delägare i det nystartade EuroLCDs SIA i Lettland, ett företag 
som fokuserar på viss produktutveckling men framförallt högteknologisk tillverkning 
av LCD-produkter. 

•••• Vid en extra bolagsstämma avgick styrelseordföranden Hans Richert varvid Johan 
Österling valdes som ny ordinarie ledamot och styrelseordförande. Vidare avgick    
Per Olof Mannerford från styrelsen, medan Johan Othelius valdes in som ny ordinarie 
ledamot. 

•••• I slutet av året meddelades att Peter Grufman kommer att sluta som koncernchef och 
VD på LC-Tec. Styrelsen har inlett sökandet efter en efterträdare. 

•••• LC-Tec, som ett av få noterade företag inom ”high-tech” i Dalarna, rönte under året en 
hel del positiv uppmärksamhet. LC-Tec intog en framträdande roll i samband med 
internationella tekniska mässor och symposier och i slutet av året uppmärksammades 
företaget i såväl regional som rikstäckande media i Sverige. 



Koncernen i sammandrag 
 
 

 Q4 
2011 

Q4 
2010 

Helår 
2011 

Helår 
2010 

Omsättning (ksek) 18 837 6 084 40 901 23 519 

Resultat efter finansnetto (ksek) 1 242 -4 908 -4 841 -21 469 

Resultat per aktie efter skatt (sek) -0,22 -0,21 -0,48 -0,91 

Periodens kassaflöde (ksek) 1 315 3 196 - 7 967 -6 530 

 
 
 
Ägarstruktur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

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

1. Åke Hörnell med bolag 11 024 517 48,8 

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

3. AB Chalmersinvest 1 619 628 7,2 

4. Rupes Futura AB 190 000 0,8 

5. Mangold Fondkommission AB 188 614 0,8 

6. GU Holding AB 179 754 0,8 

7. Almi Företagspartner AB 153 878 0,7 

8. Lilla Kopparbergs Rådslags AB 151 666 0,7 

9. Nedre Norrlands Advokat AB 132 135 0,6 

10. Lachezar Komitov 127 350 0,6 

     Övriga ägare 2 053 390 9,1 

     Totalt 22 572 413 100,00 



Verksamhet 
 

LC-Tec-koncernen består av moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) och tre affärsområden: 

Displays Sweden, Asia och Venture. 

 

Affärsområde Displays Sweden 
LC-Tec Displays AB 
 
Displays har under året omsatt 19,0 MSEK (9,1) och under det fjärde kvartalet 7,2 MSEK 
(2,2).  
 
Det är glädjande att nu få rapportera god tillväxt och lönsamhet i denna verksamhet, som 
utgör ”ryggraden” i  LC-Tec. Därför passar vi också på att här ge lite perspektiv på 
utvecklingen.  
 
Displays har sedan bolagets bildande arbetat med automatiskt nedbländande svetsfilter 
baserade på LC-teknik. Tack vare detta har gedigen kunskap förvärvats inom området snabb 
”switchning” från ljust till mörkt läge hos de LC-baserade optiska slutarna, som utgör 
svetsglaset. Denna snabba ”switchning” är en förutsättning för att produkten ska kunna 
fungera i svetsapplikationer då användarens ögon omedelbart måste skyddas när den 
ljusstarka svetslågan tänds. Under de senaste åren har Bolaget uppmärksammat att snabb 
”switchning” även är viktigt inom området filmvisning av stereoskopiskt 3D-material och 
man har sedan år 2010 satsat avsevärda resurser på att utveckla en konkurrenskraftig s.k. 
polarisationsmodulator för stereoskopiska 3D-applikationer. Den nya, innovativa 
switchteknik som patentsöktes år 2010 blev i september år 2011 beviljad av USPTO (United 
States Patent and Trademark Office) och varumärket PolarSpeedTM registrerades. 
 
Mer viktigt, bolaget har tillsammans med partnern Lightspeed Design Inc. (USA) under år 
2011 lyckats kommersialisera denna teknik för visning av 3D-film på biografmarknaden. LC-
Tec Displays tillverkar polarisationsmodulatorn vid sin produktionsanläggning i Borlänge 
medan Lightspeed Design integrerar den i ett system. Lightspeed fungerar även som exklusiv 
återförsäljare av produkten som marknadsförs under varumärket DepthQ®. I mars år 2011 
blev polarisationsmodulatorn certifierad av Walt Disney Studios, något som är en 
förutsättning för att kunna sälja mot biografmarknaden. Kort därefter introducerades den på 
denna marknad och under Q3 och Q4 installerades ca 200 system världen över, merparten i 
Europa och Asien.  
 
Kundnyttan med LC-Tec Displays snabba, patenterade switchteknik är främst att den 
ljusförlust som alltid är förknippad med filmvisning i stereoskopisk tidsmultiplexerad 3D kan 
minimeras och att de för biografkedjorna attraktiva (och enkla) s.k. passiva 3D-glasögonen 
kan användas. Bättre ljusutbyte kan utnyttjas till få ett starkare ljusflöde mot betraktarna som 
därmed får en bättre bildupplevelse.  
 
Försäljningen mot biografmarknaden har starkt bidragit till Displays nettoomsättning. Denna 
positiva trend är ett direkt resultat av den under åren 2010 och 2011 genomförda satsningen. 
 
Gällande övriga större och återkommande kunder har bolaget under året fortsatt att leverera 
optiska slutare för s.k. aktiva 3D-glasögon till den franska kunden Eyes Triple Shut, som är 
verksam på såväl biograf- som på konsumentmarknaden. Vidare har robusta informations-



displayer levererats till ett antal kunder som värdesätter de extrema klimatkrav som LC-Tec 
Displays produkter klarar av. 
 
Beträffande forskning och utveckling har bolaget fortsatt att investera i kontinuerlig 
förbättring och optimering av sin patenterade switchteknik och ytterligare en patentansökan 
kunde under året lämnas in till USPTO. Denna bedöms som viktig i nästa 
kommersialiseringsfas av polarisationsmodulatorn där den tänka målprodukten är mindre 3D-
projektorer för såväl hemmabruk som för professionell användning, t.ex. inom områdena 
medicin, design och simulering. Även 3D-visning inom utbildning och i datorspel samt på 
museer, sportbarer och liknande publika miljöer anses utgöra en potentiell och betydande 
marknad för denna typ av 3D-projektor. 
 
Bolaget har även genomfört en större kartläggning av produkter som potentiellt kan vara i 
behov av snabba optiska LC-baserade slutare, något som lett till att nya, icke 3D-relaterade, 
applikationsområden har identifierats. Diskussioner med intresserade kunder, i de flesta fall 
asiatiska elektronikföretag, har inletts under den senare delen av år 2011. 
 

I bolaget LC-Tec Displays AB ingår även utveckling, produktion och försäljning av 
utrustning för tillverkning av LCD-produkter. Under året har bolaget levererat en komplett 
maskinutrustning till kund i USA samt genomfört en uppgradering av tidigare levererad 
maskin till kund i Schweiz. 
 
 
Affärsområde Asia 
LC-Tec Asia (Hongkong) och LC-Tec International (Shenzhen, Kina där tillverkningen finns) 
 
Affärsområde Asia har under året omsatt 23,3 MSEK (14,5). Nettoomsättningen för Q4-
perioden uppgick till 9,4 MSEK (3,4).  

LC-Tecs Kina-verksamhet har under 2011återhämtat sig och volymerna har stabiliserats. En 
bidragande faktor till ökade volymer är bl.a. att bolaget har förstärkt relationen med sin största 
kund. Bolaget har även investerat i en ny större glasskärare, som gör att produktionen kan bli 
mer konkurrenskraftig och möjliggör att produktionen kan hantera allt större LCD-paneler. 

Fortfarande är konkurrensen stor från lokala OEM-fabriker. Detta leder till att priserna på 
marknaden fortsätter att falla.  

Bolaget har förstärkt marknadssidan under året och ett flertal aktiviteter har genomförts. 
Dessa är främst riktade insatser mot ett antal potentiella kunder där vi bedömer möjligheterna 
goda att få till avslut på relativt kort tid.   

Under en längre tid har förhandlingar och förberedelser ägt rum avseende affär med Seiko i 
Japan. Seiko skulle förlägga en del produktion i vår ”back-end”-tillverkning i Shenzhen, 
Kina. Seikos volymer kom dock aldrig igång som planerat då deras kund drog tillbaka de 
prognostiserade volymerna.  

Bolaget levererade 18,9 miljoner enheter (7,5) under helåret, alltså en ökning med 1,5 gånger 
jämfört med föregående år. Personalstyrkan i Kinafabriken per den sista december var totalt 
173 anställda (123), varav 146 (98) operatörer. 
 



Affärsområde Venture 
LightSpace Technologies AB (Sverige) och Inc.(USA) 
 
I maj 2011 ingicks ett avtal med det delägda EuroLCDs SIA i Lettland. Avtalet omfattade bl a 
exklusiv licens att vidareutveckla och sälja den s k volumetriska teknologin för 3D-displayer. 
 
Avtalet innebär rätt för LC-Tec att erhålla royality-intäkter baserat på försäljningen, fr o m 12 
månader efter avtalets ingång,  samt att sälja teknisk know-how inom detta område till 
EuroLCDs. Denna förändring är helt i linje med strategin att fokusera på teknologin inom LC-
Tecs kärnområde. Samtidigt innebär det att produktområdet volumetrisk 3D, som har legat i 
träda en längre tid, är en möjlig kompletterande intäktskälla för bolaget. 
 
 



Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 201 procent och summerade till 18,8 
MSEK (6,1). På helåret ökade nettoomsättningen med 74 procent och uppgick till MSEK 40,9 
(23,5). EBITDA-resultatet uppgick till MSEK 2,5 (-3,8) för samma period, medan EBITDA 
för helåret summerade till 0 MSEK (-9,8).  
 
Noteras bör att bolaget i samråd med revisorerna har ändrat redovisningsprincip avseende 
försäljning via sin partner i Lightspeed Design Inc. (USA). Intäkterna baseras på den 
försäljning som partnern rapporterar. Från och med december 2011 redovisas denna intäkt i 
LC-Tecs böcker den månad som försäljningen ägt rum - inte med eftersläpning. Detta innebär 
att LC-Tec redovisar 13 månaders försäljning via Lightspeed i 2011 års bokslut. 
 
Resultatet efter finansiella kostnader för det fjärde kvartalet slutade på -4,8 MSEK (-4,9) och 
för helåret på -10,9 MSEK (-21,4).  
 
För jämförelsen ska dock understrykas, att i årsbokslutet för år 2010 ingick några större 
kostnadsposter som inte var kända vid tidpunkten för kommunikén det fjärde kvartalet 2010. 
Därför framstår skillnaden mellan rapporterat fjärde kvartal 2011 respektive 2010 som relativt 
liten. I det fjärde kvartalet 2011 har vi inkluderat av- respektive nedskrivning gällande de 
patenterade produkterna inom s k volumetrisk 3D på 6 MSEK och motsvarande kostnadspost 
ingår först i helårssiffrorna för 2010. Vidare gjorde vi bedömningen först i helårsbokslutet 
2010 (inte i fjärde kvartalet 2010) att ca 0,5 MSEK i kundfordringar utgjorde osäkra poster. 
Helårssiffrorna respektive år är dock helt jämförbara. 
 
 
Finansiell ställning 
Koncernens egna kapital var 38,9 MSEK (41,9) vid årets slut. Soliditeten uppgick till 57,9 
procent (60,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet summerade 
till 1,2 MSEK (-7,3) medan det för året uppgick till -5,2 MSEK (-14,1).   
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser att rapportera.  
 
 
Framtidsutsikter 
Från att i huvudsak ha verkat inom TFT-LCD-displayer har bolaget nu rejält befäst sin 
position inom 3D-applikationer. Nu är LC-Tec redo att ta sig an nya, kompletterande 
produktområden inom LCD. 
 
Vidare satsar bolaget också på ett alltmer fördjupat samarbete med Lightspeed, den 
amerikanske samarbetspartnern inom området applikationer för projektorer. 
 
Mot denna bakgrund ser vi mycket ljust på LC-Tecs fortsatta möjligheter.  
 
 
Granskningsrapport 
Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. 
 
 



Tidpunkter för ekonomisk information 
Delårsrapport Q1: 4 maj, 2012  
Bolagsstämma: 16 maj, 2012    
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Johan Österling, Styrelseordförande 
LC-Tec Holding AB, tel: 070-538 80 00  
 

Peter Grufman, VD LC-Tec Holding AB,  
tel: 070-480 09 09 
 

Mail: info@lc-tec.se 



Räkenskaper 2011 
 
Resultaträkningar, koncernen, KSEK 
 
 

 2011  
okt-dec 

2010  
okt-dec 

2011 
helår 

2010 
helår 

Nettoomsättning 18 837 6 084 40 901 23 519 

Övriga intäkter 595 2 191 1 231 1 016 

Rörelsens kostnader -23 940 -12 791 -51 829 -44 433 

Rörelseresultat före  
finansiella kostnader 

- 4 509 -4 516 - 9 697 -19 898 

Finansiella poster - 334 -392 - 1 228 -1 571 

Rörelseresultat efter  
finansiella kostnader 

- 4 842 -4 908 - 10 925 -21 469  

Minoritetsandel -206 138 145 950 

Skatt -42 0 -42 0 

Periodens resultat - 5 090 -4 770 - 10 822 -20 519 

 
 
  



 
Balansräkningar, koncernen, KSEK 
 
 

 2011-12-31 2010-12-31 

Anläggningstillgångar 33 238 39 566 

Omsättningstillg. exkl. likvida medel 17 006 17 926 

Likvida medel 3 692 11 696 

Summa tillgångar 61 120 69 188 

Eget kapital 32 838 41 941 

Minoritetsandel 4 711 4 511 

Långfristiga skulder 7 355 7 500 

Kortfristiga skulder 16 216 15 236 

Summa eget kapital och skulder 61 120 69 188 



Kassaflödesanalyser, koncernen, KSEK 
 
 

 2011  
okt-dec 

2010  
okt-dec 

2011 
helår 

2010 
helår 

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 

1 272 -7 320 
 

- 5 152 
 

-14 125 
 

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten 

-30  
 

201 
 

- 2720 
 

-516 
 

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 

-103 10 314 
 

- 95 8 111 
 

Periodens kassaflöde 1 139 3 195 -7 967 -6 530 

Likvida medel vid periodens början 2 377 9 033 11 696 18 456 

Kursdifferens i likvida medel 176 -532 -38 
 

-230 

Likvida medel vid periodens slut 3 692 11 696 3 692 11 696 

 
 
 
Förändring av eget kapital, koncernen, KSEK  
 
 

 2011-12-31 2010-12-31 

Belopp vid periodens ingång 41 941 40 286 

Nyemission 50 22 379 

Årets resultat - 10 822 -20 519 

Omräkningsdifferenser - 1 669 -205 

Belopp vid periodens utgång 32 838 41 941 

 


