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Delårsrapport 3 månader 
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LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med 
den nya samarbetspartnern HT, Inc. (Sydkorea) om det registrerade varumärket CLIC™ för den 
gemensamt utvecklade produktfamiljen. 
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Jämförelsesiffror 
Jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2012 är ej helt relevanta, då LC-Tec Asia, Kina, ännu ingick i 
koncernen med stor påverkan på resultat- och balansräkningar. 

Första kvartalet 
• Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (9,0 Mkr). 
• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,4 Mkr (-2,1 Mkr). 
• EBITDA-resultatet uppgick till 0,6 Mkr (-0,9 Mkr). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 Mkr (0,2 Mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (-0,08 kr). 

Verksamheten under första kvartalet 
LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. 
liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 20 års erfarenhet från utveckling och tillverkning av 
olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara 
filter och informationsdisplayer. Huvudkontoret i Borlänge huserar avancerade elektrooptiska 
laboratorier och en modern produktionsanläggning. LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic 
MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se. 

Produktområde: 3D 
LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i 3D-systemet 
DepthQ® som marknadsförs och distribueras genom partnern Lightspeed Design, Inc., USA. Detta 
system används främst för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden. 
Försäljningen har under årets första månader varit god trots ökad konkurrens från övriga aktörer 
inom detta område. Nya aktörer erbjuder liknande produkter men med sämre prestanda och 
priserna pressas. Framför allt har Lightspeeds försäljning i Kina minskat markant, en marknad som 
var stark under 2012. Dock är försäljningen i andra delar av Asien samt i Europa fortsatt god. För att 
vidmakthålla befintlig marknadsposition satsar LC-Tec tillsammans med partnern Lightspeed på 
fortsatt produktveckling. Utvecklingsprojekt som under året förväntas resultera i prototyper av mer 
konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva system pågår. Vidare stärker LC-Tec sin patentportfölj inom 
produktområdet 3D och Bolaget har i början av året ansökt om patent i strategiskt viktiga regioner. 

Produktområde: Kamera 
Arbetet inom det nyinrättande produktområdet Kamera har under perioden varit prioriterat. Bolaget 
tecknade i januari ett flerårigt exklusivt produktutvecklings- och produktionsavtal med det 
sydkoreanska företaget HT, Inc. Samtidigt tillkännagavs den officiella lanseringen av den gemensamt 
utvecklade produkten LC Iris, en produkt för automatisk exponeringskontroll i övervakningskameror. 
Partnerna har tillsammans ansökt om det registrerade varumärket CLIC™ som ska fungera som ett 
samlingsnamn för den produktfamilj som för närvarande är under utveckling. Ett flertal produkter för 
olika kameraapplikationer förväntas lanseras under året. För en av dessa har en gemensam 
patentansökan lämnats in.  
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HT, Inc. lade under mars månad en första order på LC Iris som kommer att distribueras till potentiella 
kunder i Kina och Korea, länder som ingår i HTs säljregioner. Även LC-Tec kommer att distribuera 
CLIC™-produkterna och möten med kameratillverkare har genomförts. 

Samarbetet med HT, Inc. är begränsat till övervakningskameror. LC-Tec ser även att produkterna 
potentiellt kan användas i andra typer av kameror. Ytterligare ett avancerat switchbart filter, baserat 
på LC-Tecs PolarSpeed®-teknik och tillämpbart i nya kameraapplikationer, är under utveckling och 
har patentsökts. 

Övrigt 
Bolaget stärkte i början av januari ledningen genom att utse Anders Bohman till Marknads- och 
Försäljningschef. Han kommer närmast från Orthocone Innovation Technologies AB där han var 
verksam som VD. 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. 

Genomförandet av den tidigare kommunicerade ordern från ett multinationellt företag på en 
fortsättning av ett tidigare utvecklingsprojekt är på kundens begäran senarelagt vilket har påverkat 
intäkterna under Q1 negativt. 

Kommentarer till resultat- och balansräkning 

Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 5,4 Mkr (9,0 Mkr), EBITDA-resultatet till 0,6 
Mkr (-0,9 Mkr) samt resultatet efter finansiella poster till 0,4 Mkr (-2,1 Mkr). 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet under det första kvartalet var fortsatt positivt och uppgick till 0,8 Mkr (0,2 Mkr). 
Koncernen hade vid periodens utgång fortfarande inga skulder till kreditinstitut, och checkkrediten 
om 5 Mkr var outnyttjad. 

Koncernens egna kapital uppgick till 14,8 Mkr vid periodens slut (30,2 Mkr), och soliditeten uppgick 
till 73,6% (45,9%). 

Antal aktier 
Antal utestående aktier vid periodens utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet aktier under 
perioden, uppgick till 17 572 413.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om minskning av LC-Tecs aktiekapital med ett 
belopp om högst 30 000 kronor för återbetalning till aktieägare. Minskningen av aktiekapitalet skall 
ske genom inlösen av maximalt 300 000 aktier. 
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Framtidsutsikter 
Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som erbjuder 3D-system 
ökar samtidigt som marknaden på sikt bedöms bli mättad. Trots detta finns möjligheter för att 
Bolaget inom detta produktområde fortsatt ska kunna generera betydande intäkter. 

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att fortsatt fokusera på utveckling 
och lansering av nya innovativa LC-baserade produkter som ska distribueras 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 2013 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen: 

• Halvårsrapport: 23 augusti, 2013 
• Niomånadersrapport: 25 oktober, 2013 

 

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 Q1-2013 
 

 
  

Koncernens resultaträkning
Q1 Q1 Helår

(kkr) 2013 2012 2012
Nettoomsättning 5 361 8 951 38 472
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 269 -446 2 430
Rörelsens kostnader -5 149 -10 360 -28 984
Rörelseresultat före finansiella kostnader 481 -1 783 11 918

Finansiella poster -37 -296 -771
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 443 -2 079 11 147

Minoritetsandel 0 278 518
Skatt 0 0 -3 699
Periodens resultat 443 -1 801 7 966

Koncernens resultaträkning
Pro forma enligt nuvarande koncernsammansättning

Q1 Q1
(kkr) 2013 2012
Nettoomsättning 5 361 5 564
Förändring pågående arbeten och övriga intäkter 269 -499
Rörelsens kostnader -5 149 -5 466
Rörelseresultat före finansiella kostnader 481 -401

Finansiella poster -37 -287
Rörelseresultat efter finansiella kostnader 443 -688

Koncernens balansräkning
(kkr) 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31
Anläggningstillgångar 9 345 31 858 8 919
Omsättningstillg exkl likvida medel 8 030 31 009 8 993
Likvida medel 2 773 2 892 2 494
Summa tillgångar 20 147 65 759 20 406

Eget kapital 14 831 30 190 14 389
Minoritetsandel 0 4 225 0
Långfristiga skulder 0 6 918 0
Kortfristiga skulder 5 316 24 426 6 017
Summa eget kapital och skulder 20 147 65 759 20 406
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Koncernens kassaflödesanalys
Q1 Q1 Helår

(kkr) 2013 2012 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten 792 228 14 284
Kassaflöde från investeringsverksamheten -513 -230 -3 393
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -624 -12 014
Periodens kassaflöde 279 -626 -1 123
Likvida medel vid periodens början 2 494 3 617 3 617
Kursdifferens i likvida medel 0 -99 0
Likvida medel vid periodens slut 2 773 2 892 2 494

Förändring av eget kapital, koncernen
(kkr) 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31
Belopp vid periodens ingång 14 389 32 838 30 391
Nedsättning av aktiekapitalet 0 -20 815
Årets resultat 443 -1 801 7 966
Omräkningsdiff och övriga EK-förändringar 0 -847 -3 153
Belopp vid periodens utgång 14 832 30 190 14 389
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