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Stereoskopisk 3D är benämningen på den teknik där en djupillusion uppstår då två olika, aningen 
förskjutna, bilder presenteras för betraktarens vänstra respektive högra öga. Denna teknik är idag 
dominerande för visning av 3D-film på biografer. LC-Tecs huvudprodukt, den patenterade 
polarisationsmodulatorn PolarSpeedTM, används på den globala biografmarknaden och placeras 
framför projektorn för att koda vänster och höger ögas bild med olika polarisationstilltånd. 
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Jämförelsesiffror 
Då bolaget ändrade sitt bokslut för 2011 efter att Q1-rapporten publicerades är 
jämförelsesiffrorna för 2011 i denna rapport inte överensstämmande med de siffror som 
publicerades i Q1-rapporten. Olyckligtvis hängde de felaktiga jämförelsesiffrorna med även i 
bolagets Q2-rapport. 
 

För det tredje kvartalet 2011 finns inga jämförelsesiffror att tillgå då ingen kvartalsrapport 
upprättades. 
 
 

Tredje kvartalet 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 5,9 Mkr. 
 

• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,1 Mkr. 
 

• EBITDA-resultatet uppgick till 2,3 Mkr. 
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 3,3 Mkr. 
 

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,08 kr. 
 
 

Januari – september 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 29,8 Mkr. 
 

• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 6,5 Mkr. 
 

• EBITDA-resultatet uppgick till 8,1 Mkr. 
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 8,3 Mkr. 
 

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,26 kr. 
 
 

Koncernen i sammandrag 

 Q3 2012 Q3 2011 Q1-Q4 2011 
Omsättning (kkr) 5 879 U

ppgifter ej 
tillgängliga 

40 901 
Resultat efter finansnetto (kkr) 2 055 -25 308 
Resultat per aktie efter skatt (kr) 0,08 -1,12 
Periodens kassaflöde (kkr) -124 -8 041 
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Verksamheten under tredje kvartalet 
LC-Tec bedriver avancerad forskning och utveckling samt volymtillverkning av LC-baserade 
produkter för olika optiska applikationer vid Bolagets lokaler i Borlänge. 
 

Under tredje kvartalet 2012 har LC-Tec fortsatt att tillverka och leverera 
polarisationsmodulatorn PolarSpeed™ till partnern Lightspeed Design (US) som integrerar 
LC-Tecs produkt i 3D-systemet DepthQ. Trots en något lägre försäljning jämfört med det 
andra kvartalet fortsätter den globala expansionen för vår produkt där merparten av 
leveranserna går till biografer lokaliserade i Kina, Indien och Europa. 
 

LC-Tec har under perioden fortsatt fokuseringen på kontinuerlig produktutveckling enligt 
befintlig strategi. Vidareutvecklingen av produktområdet optiska slutare för 
kameraapplikationer har ägnats särskild uppmärksamhet, och de tidigare levererade 
prototyperna för säkerhetskameror har optimerats såväl optiskt som storleksmässigt. 
Samtidigt har samarbetet med vår asiatiska partner intensifierats, något som bedöms bidra 
till snabbare marknadsintroduktion av nya produkter. 
 

Arbetet med den under andra kvartalet erhållna ordern på ett större utvecklingsprojekt från 
ett multinationellt företag har under perioden löpt enligt plan och ett antal dellevenser har 
genomförts. Slutleverans av denna order beräknas ske i december 2012. 
 

Ny ledning 
Vid styrelsesammanträdet den 24 augusti 2012 utsågs Ingvar Andersson till styrelsens 
ordförande. Samtidigt utsågs Jesper Osterman till verkställande direktör. Båda tillträdde 
omgående. Ingvar Andersson hade fram till mötet varit VD och Jesper Osterman teknisk chef 
inom Bolaget. Vidare har Ann-Sofie Bülund externrekryterats och tillträtt tjänsten som 
ekonomichef. 
 

Kommentarer till resultat- och balansräkning 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,9 Mkr, EBITDA-resultatet till 2,3 Mkr och 
resultatet efter finansiella poster till 2,1 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. 
 

Finansiell ställning      
Koncernens egna kapital uppgick till 11,0 Mkr vid periodens slut. Soliditeten uppgick till 45 
procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var positivt 
och uppgick till 3,3 Mkr och för de första tre kvartalen till 8,3 Mkr. Under det tredje kvartalet 
har amortering av lån gjorts med 2,6 Mkr. 
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Antal aktier 
Antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 17 572 413. Genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden januari - september var 20 685 966. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Bolaget har tecknat ett nytt flerårigt samarbets- och leveransavtal med partnern Lightspeed 
Design (US). Avtalet innebär att Lightspeed fortsatt exklusivt kommer att använda LC-Tecs 
PolarSpeedTM-teknik i sitt 3D-system DepthQ som främst säljs på den globala 
biografmarknaden. 
 

Vidare har Bolaget erhållit en order på ett större utvecklingsprojekt från ett ytterligare 
multinationellt företag. Projektet syftar till att vidareutveckla en av LC-Tecs huvudprodukter 
för ett helt nytt applikationsområde. Ordern är värd motsvarande cirka 1,1 Mkr och 
slutleverans beräknas ske under början av 2013. Projektet bedöms potentiellt även kunna 
leda till framtida leveransmöjligheter. 
 

Framtidsutsikter 
Förutsättningarna för en positiv utveckling inom 3D-biografindustrin bedöms som fortsatt 
goda. Dock ökar antalet aktörer som erbjuder 3D-system på denna marknad. För att 
säkerställa långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec som tidigare kommunicerats att 
fortsätta Bolagets fokusering på att utveckla och lansera ett antal innovativa LC-baserade 
produkter som distribueras genom ett utökat partnernätverk. 
 

Granskningsrapport 
Ovanstående delårsrapport har ej granskats av Bolagets revisor. 
 

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

- Bokslutskommuniké: 12 februari, 2013 
- Tremånadersrapport: 13 maj, 2013 
- Halvårsrapport: 23 augusti, 2013 
- Niomånadersrapport: 25 oktober, 2013 
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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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Koncernens resultaträkning
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

(kkr) 2012 2011 2012 2011 2011
Nettoomsättning 5 879 29 827 40 901
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 1 359 2 062 1 231
Rörelsens kostnader -5 012 -24 644 -66 276
Rörelseresultat före finansiella kostnader 2 226 7 245 -24 144

Finansiella poster -171 -720 -1 164
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 2 055 6 525 -25 308

Minoritetsandel 0 518 145
Skatt -600 -2 500 11 958
Periodens resultat 1 454 4 542 -13 205

Koncernens resultaträkning
Pro forma enligt nuvarande koncernsammansättning

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
(kkr) 2012 2011 2012 2011 2011
Nettoomsättning 5 879 24 966 17 644
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 1 359 1 874 -14
Rörelsens kostnader -5 012 -17 018 -41 151
Rörelseresultat före finansiella kostnader 2 226 9 822 -23 521

Finansiella poster -171 -708 -1 043
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 2 055 9 114 -24 564

Skatt -600 -2 500 12 000
Periodens resultat 1 454 6 614 -12 564

Koncernens kassaflödesanalys
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

(kkr) 2012 2011 2012 2011 2011
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 251 8 313 -10 444
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -3 393 -2 426
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 375 -8 181 4 829
Periodens kassaflöde -124 -3 261 -8 041
Likvida medel vid periodens början 480 3 617 11 696
Kursdifferens i likvida medel 0 0 -38
Likvida medel vid periodens slut 356 356 3 617

Räkenskaper Q3-2012

U
ppgifter ej tillgängliga

U
ppgifter ej tillgängliga

U
ppgifter ej tillgängliga

U
ppgifter ej tillgängliga

U
ppgifter ej tillgängliga

U
ppgifter ej tillgängliga
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Koncernens balansräkning
(kkr) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31
Anläggningstillgångar 10 193 30 791
Omsättningstillg exkl likvida medel 13 781 24 666
Likvida medel 356 3 617
Summa tillgångar 24 330 59 074

Eget kapital 10 968 30 391
Minoritetsandel 0 4 711
Långfristiga skulder 3 833 7 354
Kortfristiga skulder 9 529 16 618
Summa eget kapital och skulder 24 330 59 074

Förändring av eget kapital
(kkr) 2012-09-30 2011-12-31
Belopp vid periodens ingång 30 391 41 941
Nyemission 0 50
Nedsättning av aktiekapitalet -20 815 0
Årets resultat 4 542 -13 205
Omräkningsdiff och övriga EK-förändringar -3 150 1 605
Belopp vid periodens utgång 10 968 30 391

Räkenskaper Q3-2012

U
ppgifter ej tillgängliga
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