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Lucent Oil AB (publ)  
 

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2015-01-01 – 2015-09-30 

 

Perioden i sammandrag 

Koncernen 

 Nettoomsättningen uppgick till 11 898 (7 253) tkr 

 Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 916 (-123) tkr 

 Resultat efter skatt uppgick till 1 112 (-958) tkr  

 Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 620 (842) tkr 

Moderbolaget 

 Nettoomsättningen uppgick till 2 145 (2 065) tkr 

 Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 648 (-825) tkr 

 Resultat efter skatt uppgick till 768 (-847) tkr 

 Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 131 (120) tkr 
 

Väsentliga händelser under perioden 

På grund av nya krav från miljömyndigheterna så har Phoenix resultat belastats med en extra 

kostnad på ca 660 tkr under tredje kvartalet.  

 

Kommande rapportdatum 

Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2015 

 

Bokslutskommuniké - publiceras 29 februari 2016  

Årsredovisning - publiceras i april 2016 
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VD kommentar 

Koncernen har under det tredje kvartalet ökad sin omsättning med 115 % jämfört med samma period 

förra året. Omsättningen för tredje kvartalet är 3 746 tkr och är i linje med omsättningen under första 

och andra kvartalet i år. Omsättningsökningen är hänförlig till dotterbolaget Phoenix som under 

kvartalet fortsatt både haft en hög insamling och försäljning av olja. Phoenix lager av olja har under 

kvartalet reducerats kraftigt.  

Koncernens resultat under det tredje kvartalet har dock varit en förlust med -30 tkr (-122 tkr) före 

avskrivningar och -180 tkr (-350 tkr) efter skatt. Det är en sämre utveckling jämfört med de första två 

kvartalen. Utvecklingen kan framförallt förklaras av två faktorer.  

Den ena faktorn är att det kommit nya krav från miljömyndigheterna att hantera oljehaltigt avfall från 

processen. Phoenix har haft ett avfallslager som företaget haft ambition att avyttra till en låg kostnad 

då avfallet har ett energivärde. Myndighetens nya krav innebär dock att avfallslagret ska vara nere på 

en låg nivå vid årsskiftet 2015/16, mot den bakgrunden har Phoenix snabbt tvingats deponera avfallet 

till en högre kostnad än beräknat. Under det tredje kvartalet uppgår den extra kostnaden för 

deponeringen till 660 tkr vilket har belastat koncernens resultat. Under fjärde kvartalet kommer 

Phoenix att ytterligare deponera avfall för en beräknad kostnad om ca 250 tkr. Från och med 2016 

kommer Phoenix normala kostnad för deponering att uppgå till ca 250 tkr per år. 

Den andra faktorn är att oljepriset under det tredje kvartalet har gått ner. Det har lett till en lägre 

vinstmarginal på såld olja under kvartalet. Under fjärde kvartalet räknar Phoenix med en högre 

vinstmarginal än under det tredje kvartalet.  

Moderbolagets omsättning har under det tredje kvartalet minskat något. Vinsten efter skatt är 

förbättrad till 341 tkr (-72 tkr). Resultatförbättringen är hänförlig till ökade intäkter från Phoenix samt 

kostnadsbesparingar. Kemförsäljningen har fortsatt på en låg nivå. 

Styrelsen har under det tredje kvartalet arbetat med omstrukturering av företaget. Ambitionen är 

fortsatt att dels utöka den lönsamma verksamheten i Phoenix dels etablera nya verksamheter för 

bolagets aktieägare i moderbolaget.  

Kungens Kurva den 24 november 2015  

Per-Ove Melinder 

Verkställande direktör 
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Nyckeltal för perioden - koncernen 

Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy Phoenix Collector Ltd, BL 

Lucent AB och Lucent Oil Holding AB utgör koncernen.  

  

TSEK 

 

Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår  

  2015 2014 2014 

    

Nettoomsättning 11 898 7 253 9 333 

Rörelsens resultat före avskrivningar 1 916 -123 2 882 

Rörelsens resultat 1 275 -759 -1 009 

Resultat efter skatt 1 112 -958 -673 

Antal utestående aktier 2 118 700 2 118 700 2 118 700 

Resultat per aktie, kr 0,52 -0,45 -0,32 

Soliditet % 75 59 62 

Likvida medel 3 620 842 3 462 

Utdelning, kr per aktie   0 

Antalet anställda vid periodens slut 6 6 6 

 

 

Moderbolaget Lucent Oil AB 

Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt oljeåtervinning. 

Bolaget erbjuder avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.  

Under perioden januari – september 2015 uppgår moderbolagets nettoomsättning till 2 145 (2 065) 

tkr och resultat efter skatt till 769 (-847) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 1 131 (120) tkr. 

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd. 

Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området oljeåtervinning och tar emot oljigt vatten 

och producerar en oljeprodukt som främst går till energiframställning.  

Under perioden januari – september 2015 uppgår dotterbolagets nettoomsättning till 11 128 (6 233) 

tkr och resultat efter skatt till 456 (324) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 2 473 (347) tkr. 

Dotterbolaget BL Lucent AB 

BL Lucent AB har beslutat om frivillig likvidation. Företagets verksamhet drivs vidare i moderbolaget. 

Under perioden januari – september 2015 uppgår dotterbolagets nettoomsättning till 0 (0) tkr och 

resultat efter skatt till -7 (-431) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 17 (375) tkr. 
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Dotterbolaget Lucent Oil Holding AB 

Lucent Oil Holding AB bedriver ingen verksamhet utan är vilande. 

Under perioden januari – september 2015 uppgår dotterbolagets nettoomsättning till 0 (0) tkr och 

resultat efter skatt till -2 (0) tkr. Bolagets likvida medel uppgår till 0 (50) tkr. 

Aktien 

Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den 

31 mars 2015 till 2 542 440 kr fördelat på 2 118 700 aktier med ett kvotvärde om 1,20 kronor per aktie. 

Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar. 

Transaktioner till närstående 

Under de tre första kvartalen 2015 har ersättning till närstående skett till ett av Arne Björhn närstående 
företag på 121 250 kronor och till ett av Lars Linzander närstående företag på 28 500 kronor. Beloppet 
är exklusive mervärdeskatt. 

Under 2015 har styrelsearvode avseende 2014 utgått med 50 000 kronor till styrelseledamöter och 70 
000 kronor till styrelseordförande, totalt 170 000 kronor. Arvode har ej utgått till anställda i koncernens 
företag. 

Under 2015 har styrelsearvode avseende 2014 till styrelsen i OY Phoenix Collector Ltd utgått med 6 
000 EUR till styrelseledamöter och 8 000 EUR till styrelseordförande, totalt 20 000 EUR. Arvode har ej 
utgått till anställda i koncernens företag. 

Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar företagets 
ställning och resultat ägt rum. 

 

Kungens Kurva 24 november 2015 

Lucent Oil AB (publ) 

Styrelsen 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Per-Ove Melinder 
Verkställande direktör 
Tel: +46 709 21 38 88 

E-post per-ove@lucentoil.com 
 


