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Årsstämma 

Årsstämma äger rum onsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 på Alga Styrinvests AB:s kontor på 

Engelbrektsplan 2 i Stockholm. 

Anmälan och deltagande 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 

(Euroclear) förda aktieboken per fredagen den 20 april 2012, och dels anmäla sitt deltagande senast 

klockan 12:00 måndagen den 23 april 2012 under adress Lucent Oil AB, Årsstämma, Ellipsvägen 5, 

141 75 Kungens Kurva, per fax 08-778 00 05 eller per e-post till info@lucentoil.com. 

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer 

samt eventuellt medföljande biträde. 

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att inge behörighetshandlingar för 

årsstämman. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan 

förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken 

hos Euroclear i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd fredagen den 20 april 2012, 

vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Utdelning 

För räkenskapsåret 2011 har styrelsen för Lucent Oil AB beslutat att till årsstämman den 26 april 
2012 rekommendera en utdelning om 50 öre per aktie. Inför framtiden har styrelsen fastlagt en 
utdelningspolicy innebärande att minst 50 % av resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. 

Ingen utdelning utgick för verksamhetsåret 2010. 

Tidpunkter för ekonomisk information 

Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2012: 

 

 Kvartalsredogörelse första kvartalet  26 april 2012 

 Delårsrapport  24 augusti 2012 

 Kvartalsredogörelse tredje kvartalet 16 november  2012 

 Bokslutskommuniké  februari 2013 

 

Lucent Oil AB:s ekonomiska information finns tillgänglig på www.lucentoil.com. 

mailto:info@lucentoil.com
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Året i sammandrag 

 

Koncernen 

 Nettoomsättning uppgick till 12 493 (9 654) TSEK 

 Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 2 882 (2 315) TSEK 

 Kassaflöde uppgick till 243 (1 582) TSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 376 (-1.084) TSEK 

 Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 520 (6 287) TSEK 

Väsentliga händelser  

 Under fjärde kvartalet 2011 har Lucent Oil AB tillsammans med sitt intressebolag Boll 
Lucent AB levererat sin första order av ett komplett Boll Lucent system för rening av 
valsolja till Comital Skultuna AB. Systemet håller på att testköras för anpassning till 
Comital Skultuna’s process. Totalt försäljningsvärde upp går till 4,1 MSEK varav 
Lucent Oil AB’s andel uppgår till 2,0 MSEK. 
 

 I juli 2011 har bolagets verkställande direktör Siimon Vaske avgått på egen begäran 
och styrelsen har utsett Arne Björhn till bolagets t.f. verkställande direktör. En 
rekrytering av en ny verkställande direktör pågår. 
 

 Styrelsen har fattat beslut om att från och med Q4 2011 ändra bolagets 
redovisningsprinciper i form av att fortsättningsvis tillämpa Bokföringsnämndens 
allmäna råd. Tidigare har bolaget upprättat sin redovisning i enlighet med IFRS. För 
Lucent Oil AB (publ) är den enda väsentliga effekten av bytet att goodwill skrivs av 
enligt plan räknat från förvärvstillfället. Vid utgången av 2011 är goodwill avskrivet i 
sin helhet med 4 635 TSEK varav 1 158 TSEK under 2011. Jämförelsesiffror har 
justerats med anledning av bytet av redovisningsprinciper. 
 

 För räkenskapsåret 2011 har styrelsen för Lucent Oil AB beslutat att till årsstämman 
den 26 april 2012 rekommendera en utdelning om 50 öre per aktie. Inför framtiden 
har styrelsen fastlagt en utdelningspolicy innebärande att minst 50 % av resultat 
efter skatt skall delas ut till aktieägarna. 
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Nyckeltal för perioden – Koncernen 

 TSEK  Helår Helår Helår 
 

 
 2011 2010 2009 

 Nettoomsättning  12 494 9 654 10 113 
 Rörelsens resultat*  594 20 13 
 Resultat efter skatt*  376 -1 084 -1 110 
 Kassaflöde  243 1 582 1 247 
 Genomsnittligt antal aktier för perioden*  2 118 690 2 118 690 2 118 690 
 Resultat per aktie, kr*  0,18 -0,51 -0,52 
 Soliditet %*  81 83,5 84,5 
 Likvida medel  6 520 6 287 4 727 
 Utdelning**  0:50 0 0 
 Antal anställda vid perioden utgång  8 8 8 
 

 

 

     
*Jämförelsetal omräknade med hänsyn till under 2011 genomförd sammanläggning av 
aktier samt med beaktande av ändrade redovisningsprinciper.  
 
** Styrelsens förslag till årsstämman. 
 
Nyckeltalsdefinitioner återfinns under avsnittet Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Verkställande direktören har ordet 

Koncernen har under året haft en relativt bra utveckling. Omsättningen blev 12 494 TSEK, 
vilket är en ökning med nästan 30 % jämfört med föregående år. Resultatet före 
avskrivningar blev 2 882 TSEK en ökning med drygt 24 % jämfört med 2010. Resultat efter 
avskrivningar och skatt stannade på 376 TSEK bland annat till följd av avskrivningar av 
goodwill p.g.a. ändrade redovisningsprinciper, se viktiga händelser ovan. 
 
För moderbolagets del har resurserna satsats på att utveckla och sälja Boll Lucent systemet 
för rening av industrioljor genom intressebolaget Boll Lucent AB. Under 4:e kvartalet 
levererades en komplett anläggning till Comital’s aluminiumvalsverk i Skultuna. Ordervärdet 
var 4,1 MSEK, varav ca hälften levererats från Lucent Oil AB. Anläggningen har testats i 
början av innevarande år med positivt resultat. Förutsatt att anläggningen fungerar 
friktionsfritt och helt kan ersätta det gamla reningssystemet så kommer det att få stor 
betydelse för den framtida utvecklingen av Lucent.  
 
Lucent har inte prioriterat försäljning av de kemiska produkterna, varför den försäljningen 
har minskat under året. Moderbolagets goda omsättnings - och resultatutveckling under året 
beror, förutom leveransen till Comital Skultuna, på royaltyersättning från dotterbolaget 
Phoenix för olje- och vattenreningsanläggningarna som installerats av Lucent. 
 
För Phoenix del har insamlandet av marina oljor från hamnarna gått ner något under året till 
följd av lägre aktivitet i hamnarna. Samtidigt har nya tillskott av oljigt avfall införskaffats från 
nya leverantörer under andra halvåret. Totalt sett har volymen renad och såld olja ökat 
under året, även priserna på den sålda oljan har ökat betydligt jämfört med 2010. 
Omsättningen passerade i fjol för första gången en miljon euro. För första gången var även 
inkomsterna från oljeförsäljningen betydligt högre än insamlingsavgifterna, ca 62 % 
emanerade från försäljning av ren olja, 35 % från insamlingsavgifter och resterande från 
servicetjänster.  
 
För en fortsatt lönsam tillväxt i Phoenix är det viktigt att säkerställa leveranser av oljigt avfall 
som kan renas med vår teknik samt lika väsentligt att säkerställa att vi har kunder som till ett 
bra pris köper vår renade olja. Olje- och vattenreningsanläggningarna i Hamina hamn har 
fungerat utomordentligt bra under de tre senaste kvartalen vilket medfört en mycket bra 
kvalité på både olja och vatten. 
 
Sammanfattningsvis så har det gångna året inneburit att intressanta möjligheter skapats 
både i Lucent och också Phoenix. Koncernens finansiella ställning är mycket stark varför 
styrelsen enats om att föreslå årsstämman en utdelning på 50 öre per aktie.  
 
 

Kungens Kurva den 26 mars 2012 
 
Arne Björhn 
Tf. Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Lucent Oil AB (publ), organisationsnummer 556658-0196, 

med säte i Huddinge, avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2011 vilken skall fastställas 

på ordinarie årsstämma. 

Koncernen samt allmänt om verksamheten 

Lucent Oil AB:s aktier är noterade vid Aktietorget sedan juni 2005. I Januari 2008 förvärvades 

samtliga aktier i OY Phoenix Collector Ltd som nu är ett dotterbolag under Lucent Oil AB. I början av 

2009 bildades bolaget Boll Lucent AB som ägs till lika delar av Bollfilter Nordic ApS och Lucent Oil AB. 

Boll Lucent AB är således ett intresseföretag till Lucent Oil AB. 

 

 

 

 

 

Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt oljeåtervinning. 

Bolaget erbjuder avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.  

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

och producerar en oljeprodukt som främst går till energiåtervinning.  

Boll Lucent AB är verksamt inom området för oljeregenerering och är ett renodlat marknadsbolag där 

kombinationen av ägarnas produkter utgör produktportföljen.  

Lucent Oil AB (publ) är en Clean Tech koncern som designar och bygger egenutvecklade processer 

som kombinerar ytkemisk och termomekanisk separeringsteknologi. Bolaget eftersträvar att erbjuda 

marknaden unika och konkurrenskraftiga processer och funktionskemikalier inom området 

miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning. Förutom att erbjuda marknaden våra processer nyttjas 

även tekniken och kunskaperna i dotterbolaget Oy Phoenix Collector Ltd’s produktionsanläggning i 

Hamina, Finland. 

Bolaget är verksamt inom följande tre affärsområden: 

 Rening av Industriella oljor: Processen kallad Ultra Clean Oil (UCO) behandlar genom 

ytkemisk och termomekanisk rening, processolja i slutna cirkulerande system. Processoljorna 

som behandlas återfinns inom verkstads-, pappersindustrin, kraftindustrin, vagnparker för 

lokomotiv, bussar och lastvagnar samt på fartyg. 

 Oljeåtervinning:  Lucent Oil’s processer gör det möjligt att uppgradera nedklassade oljor till 

produkter som ersätter ny olja. Tekniken passar exempelvis miljöstationer (MARPOL), 

raffinaderier och oljeproducenter. Bolaget erbjuder även vattenrening, som en integrerad del 

av processlösningen, för rening av det förorenade vattnet som uppstår vid rening / 

återvinning av olja ur emulsioner och restoljor.  

Lucent Oil AB (publ) 

OY Phoenix Collector Ltd 

100% 

Boll Lucent AB 

50% 
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 Specialkemi: Bolaget har kemiska produkter speciellt framtagna och anpassade till bolagets 

processer för rening av oljor, återvinning/spjälkning av emulsioner samt rening av starkt 

förorenat vatten från oljeåtervinningsprocesser. 

Gemensamt för de tre arbetsområdena är att genom ytkemisk och termomekanisk rening återskapa 

och regenerera oljor som klassats som avfall.  

Vision 

Lucent Oil strävar efter att vara en självklar partner och global leverantör av lösningar för 

oljeregenerering, oljeåtervinning och miljöeffektiv oljeutvinning.  

Strategi 

Att vara det självklara valet som leverantör av funktionskemikalier, processer och utrustningar för 

miljövänligare oljerening och oljeupparbetning. Bolaget avser att växa både organiskt och via förvärv 

av verksamheter där Lucent Oil’s teknologi och kompetens kan skapa mervärden. 

Marknad 

Bolagets kunder finns inom de tre affärsområdena Industrioljor, Oljeåtervinning/Oljeutvinning och 

Specialkemi. Marknaden för de tre områdena skiljer sig geografiskt. Marknaden för rening av 

Industrioljor är global, men Lucent har valt att hålla de tidiga projekten på hemmamarknaden som 

bedöms som tillräcklig med avseende på resurser i bolaget. Vad gäller oljeåtervinning så är även här 

verksamheten global men generellt är det främst industriländerna som kommit längst med 

återvinning och därför ser vi att vår marknad främst finns där. Segmentet som tillgodoser 

oljeutvinningsavfall finns nästan enbart i oljeproducerande länder och länder med tung oljeindustri. 

Området specialkemi utvecklas för närvarande inte vidare utan man tillgodoser endast befintliga 

kunder. 
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Aktien och ägarförhållande 

Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på AktieTorget.  

Antalet aktieägare i Lucent Oil uppgick per den 30 december 2011 till 470 (479). De tio 

största ägarna samt insynspersoner kontrollerade 71,8 (71,9) % av bolagets aktier. 

Aktieägare inklusive Antal aktier Andel   
kapitalförsäkringar  (%)  

 
Alga Styrinvest AB  223 611 10,55  
Lars Linzander 221 891 10,47 
Arne Björhn 213 663 10,08 
Jarl von Kantzow 185 875 8,77 
Johan von Kantzow 150 973 7,13 
Göran Källebo  143 371 6,77  
Försäkrings AB Avanza Pension 103 875 4,90 
Jouni Tukiainen  100 000 4,72  
Olev Mäehans  83 000 3,92  
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 60 500 2,86  

Siimon Vaske 19 780 0,93  
Per-Ove Kivisäkk 7 987 0,38  
Stefan Sandberg 6 488 0,31  

Övriga 597 676 28,21  
 
Totalt 2 118 690 100,0 

Aktiekapitalets utveckling 

Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per den 31 december 2011 till 2 542 428 kr fördelat på 

2 118 690 aktier med ett kvotvärde om 1,20 kronor per aktie. Vid årsstämman den 25 maj 2011 

beslutades om en sammanläggning av aktier 1:20, vilket innebar att tjugo (20) aktier sammanlades 

till en (1) aktie. Före sammanläggningen uppgick antalet aktier till 42 373 792 stycken. Alla aktier har 

lika rösträtt och lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar. 

 
År Händelse Ökning av Ökning av Totalt Totalt 
  antalet aktier aktiekapital antal aktier aktiekapital 
2004 Bolagsbildning 1 000 100 000 1 000 1 000 
2004 Split 4 999 000 0 5 000 000 100 000 
2004 Nyemission 3 459 164 69 183 8 459 164 169 183 
2005 Nyemission 1 046 000 20 920 9 505 164 190 103 
2005 Fondemission 0 380 207 9 505 164 570 310 
2005 Nyemission 949 000 56 940 10 454 164 627 250 
2006 Kvittningsemission 2 000 000 120 000 12 454 164 747 250 
2006 Nyemission 24 908 328 1 494 500 37 362 492  2 241 750 
2008 Nyemission 5 011 300 300 678 42 373 792 2 542 428 
2011 Sammanläggning 1:20 -40 255 102 0 2 118 690 2 542 428 
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Teckningsoptioner 

Därutöver finns två serier av teckningsoptioner i bolaget. Av totalt utestående 14 942 864 st 

teckningsoptioner kan 12 442 864 teckningsoptioner i serie 1, varvid 20 teckningsoptioner av serie 1 

utnyttjas för nyteckning av en aktie till kursen 12 kr under perioden 1 september 2009 till och med 30 

juni 2012.  

Serie 2 uppgår till 2 500 000 teckningsoptioner som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

har tecknas vederlagsfritt av det helägda dotterföretaget Oy Phoenix Collector Ltd, med rätt och 

skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare på marknadsmässiga villkor till ledande 

befattningshavare och anställda i koncernen enligt styrelsens fördelning. 20 teckningsoptioner av 

serie 2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 11 kr och nyteckning kan ske under perioden 1 

april - 30 juni 2012.  

Av dessa teckningsoptioner har 2 100 000 tecknats av personal i företaget och återstående 400 000 

teckningsoptioner finns kvar i Oy Phoenix Collector Ltd:s ägo. Vid fullt utnyttjande av utestående 

teckningsoptioner kommer  2 865 833 aktier att vara utgivna.  

Framtidsutsikter 

Lucent kommer under 2012 fortsätta att satsa på att utveckla och sälja Boll Lucent systemet för 

rening av industrioljor. Anläggningen har levererats till Comital´s aluminiumvalsverk och håller på att 

testköras för anpassning till Comital´s process. Boll Lucent har offererat flera kompletta system och 

det är vår förhoppning att ytterligare minst ett system kommer att levereras under året. Bolaget 

kommer inte heller framöver att prioritera försäljning av kemiska produkter förutom till de kunder 

som använder vårt reningssystem. 

I Phoenix fortsätter arbetet med att hitta nya tillskott av oljigt avfall. För närvarande används enbart 

drygt en tredjedel av vår kapacitet att rena olja. Bolaget har även ett starkt fokus på att säkra 

avsättningen av den renade oljan, tester av oljan som brännolja har nyligen framgångsrikt 

genomförts hos potentiella kunder. Eftersom priset på vår olja följer världsmarknadspriset så är ett 

högt oljepris en stor fördel för bolagets framtida intäkter. 

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning 2011 har ökat med knappt 30 % jämfört med 2010 till 12 494 (9 654) tkr. 

Omsättningsökningen är i första hand hänförlig till en leverans av ett Boll Lucent system till Comtal 

Skultuna AB och ökade intäkter i samband med försäljning av renad olja.  

Koncernens resultat efter skatt har förbättrats kraftigt från - 1 084 tkr 2010 till ett mindre överskott 

på 376 tkr för 2011.  

Investeringar 

Under 2011 investerade koncernen totalt 573 (677) tkr. Investeringen 2011 avser i huvudsak inköp av 

en tankbil för oljetransporter i dotterbolaget Oy Phoenix Collector Ltd.  
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Finansiell ställning 

Likvida medel vid årets utgång uppgick till 6 520 ( 6 287) tkr. Periodens kassaflöde uppgick till 243 

(1 582) tkr.  

Bolaget ser inga större investeringsbehov för år 2012 som skulle kunna påverka koncernen likvida 

ställning negativt.  

Transaktioner med närstående 

Under 2011 har ersättning till närstående, exklusive styrelsearvode från OY Phoenix Collector Ltd, 
skett till ett av Lars Linzander närstående företag 377 200 kronor, till ett av Arne Björhn närstående 
företag 397 100 kronor och till ett av Siimon Vaske närstående företag 75 733 kronor. Samtliga 
belopp är exklusive mervärdeskatt. 

Under 2011 har styrelsearvode till styrelsen i OY Phoenix Collector Ltd utgått med 4 000 EUR till 
styrelseledamöter som ej är anställda i koncernens företag, totalt 12 000 EUR. 

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

Miljöpåverkan 

Koncernens produkter effektiviserar separeringen av föroreningar i använd olja samt förlänger oljans 

livslängd vilket leder till minskade utsläpp av miljöpåverkande ämnen. Koncernen eftersträvar även 

kontinuerligt att miljöförbättra sina produkter för att de i sig inte ska påverka miljön negativt.  

Lucent Oil AB är registrerat i Produktregistret hos Kemikalieinspektionen. Oy Phoenix Collector 

innehar ett tillstånd att ta emot och behandla 10 000 ton oljigt avfall per år. Kontinuerlig 

rapportering sker till finska miljömyndigheter. Det behandlade vattnet ifrån anläggningen innehåller 

kontinuerligt en tiondel av de tillåtna gränsvärden satta av finska miljömyndigheter för det behandlat 

vatten. 

Personal / Medarbetare 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för räkenskapsåret till 8 (8). Dessa fördelas 3 (3) på 

moder- samt  5 (5) på dotterföretaget. 

Riskhantering 

Lucent Oil är exponerat för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. Riskhanteringen är 

därför en viktig process för Lucent Oil i syfte att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering är en 

kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led 

i den löpande uppföljningen. Riskhanteringen behandlas i Lucent Oil ledning och styrelse. 

Riskhanteringen omfattar följande riskområden: 

 Strategiska risker med avseende på marknad och bransch 

 Kommersiella, operativa och finansiella risker 

 Efterlevnad av externa och interna regelverk 

 Finansiell rapportering 

 Kreditrisker mot utländska kunder 
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Finansiella risker  

De finansiella riskerna kan delas in i kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. Marknadsrisken 

utgörs för Lucent Oil AB (publ)  främst av valutarisk och ränterisk.  

Valutarisker 

Koncernens resultat är till viss del exponerat mot valutakursförändringar då delar av försäljning sker i 

utländsk valuta. Bolaget valutasäkrar större order baserat på individuell utvärdering.   

Resultatet påverkas även av valutakursförändringar när det utländska dotterföretagets resultat 

räknas om till till svenska kronor. Vidare påverkas koncernens egna kapital av valutakursförändringar 

när tillgångar och skulder i det utländska dotterföretaget räknas om till svenska kronor. 

Ränterisk  

Lucent Oil eftersträvar en placering av tillgängliga likvida medel på ett sådant sätt att risken 

begränsas genom korta bindningstider. Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt 

väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer.  

Kreditrisker 

Bolaget säljer normalt på 30 dagar netto inom OECD-området samt där så är möjligt begärs förskott 

på del av ordervärdet. Vid större projekt och i länder med finansiell och politiskt instabilitet 

eftersträvar bolaget att leverera mot remburs.  

Likviditetsrisk och kapitalhantering 

Lucent Oil har en god likviditet och bedömningar av framtida  likviditetsflöden görs löpande.  

Koncernens verksamhet är till övervägande del finansierat med egna medel.  

Framtida investeringar i framförallt materiella anläggningstillgångar bedöms främst kunna finansieras 

av internt gererade medel. Behov av extern finansiering bedöms främt kunna uppkomma i samband 

med eventuella större förvärv. 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har i 

samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation och information om företagets 

utveckling av verkställande direktören och har med ledning av denna information fattat beslut i 

samtliga för bolaget väsentliga frågor. Utöver de löpande frågor som revisionsrapport, 

årsredovisning, investeringar, affärsstrategiska frågor och budget har särskild uppmärksamhet ägnats 

åt bolagets expansion samt arbetet med rekrytering av ny verkställande direktör. 

Svensk kod för bolagsstyrning är inte tillämplig för bolagets del. 

Moderbolaget 

Moderbolagets omsättning uppgick till 5 208 (2 447) tkr och resultatet efter skatt uppgick till 262 

(-636) tkr.  

Moderbolagets investeringar för 2011 var 0 (22) tkr och likvida medel per balansdagen uppgick till 

3 696 (2 540) tkr. 

Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande balanserade resultat, tkr: 

Överkursfond 7 948 
Ansamlad förlust  0 
Årets resultat 262 
Totalt  8 210 
 

Styrelsen och verkställande direktören förslår att till förfogande stående vinstmedel 8 211 TSEK 

disponeras enligt följande: 

Disposition 

Utdelas till aktieägarna, 0,50 kr per aktie 1 059 

Balanseras i ny räkning 7 151  

Totalt 8 210 

  

Efter disposition enligt ovan uppgår det fria egna kapitalet, tkr: 

Överkursfond 7 151 
Ansamlad förlust inkl årets resultat 0 
Totalt 7 151 
 

Resultatet av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande 

resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande 

tilläggsupplysningar och noter.  Samtliga belopp anges i tusentals kronor (tkr) där inte annat anges. 
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Koncernen 

Resultaträkning 

Koncernen 
  

Helår Helår 

TSEK Not   2011 2010 

 
    

 
  

Omsättning 
   

  

Nettoomsättning 1 
 

12 494 9 654 

Övriga intäkter     207 26 

Summa intäkter 
  

12 701 9 680 

    
  

Rörelsens kostnader 
   

  

Råvaror och förnödenheter 
  

-2 430 -963 

Övriga externa kostnader 2 
 

-3 882 -2 422 

Personalkostnader 3 
 

-3 345 -3 821 

Avskrivningar av materiella och 
   

  

immateriella anläggningstillgångar 5,8.9 
 

-2 288 -2 295 

Övriga rörelsekostnader     -162 -159 

Summa kostnader 
  

-12 107 -9 660 

    
  

Rörelsens resultat 
  

594 20 

    
  

Resultat från finansiella investeringar 
   

  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  

202 38 

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 
 

-109 -834 

Resultat från andelar i intresseföretag 
 
  97 -33 

Resultat från finansiella poster 
  

190 -829 

    
  

Resultat efter finansiella poster 
  

784 -809 
 
Skatt  7 

 
-408 -275 

 
Årets resultat 

  
376 -1 084 

 
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

  
376 -1 084 

Resultat hänförligt till minoritetsintresse 
  

0 0 

    
  

    
  

Resultat per aktie, kr* 
  

0,18 -0,51 

Resultat per aktie efter full utspädning, kr* 
  

0,18 -0,51 

Genomsnittligt antal aktier* 
  

2 118 690 2 118 690 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning* 
  

2 118 690 2 118 690 

Antal aktier vid periodens utgång* 
  

2 118 690 2 118 690 

    
 

*Jämförelsetal omräknat med hänsyn till under 2011 
genomförd sammanslagning av aktier 1:20 
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Balansräkning 

Koncernen 
   

 

TSEK Not   2011-12-31 2010-12-31 

    
  

TILLGÅNGAR 
   

  

    
  

Anläggningstillgångar 
     

 
  

Immateriella anläggningstillgångar          
  

  

Goodwill 8 
 

0 1 158 

Övriga immateriella anläggningstillgångar        8    0 171 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
  

0 1 329 

      
 

  

Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 
   

  

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 
 

5 158 6 056 

Inventarier, verktyg och installationer 10   22 733 

Summa materiella anläggningstillgångar 
  

5 180 6 789 

      
 

  

Finansiella anläggningstillgångar 
   

  

Andelar i intressebolag 12 
 

146 49 

Andra långfristiga fordringar 
  

59 105 

Fordringar intresseföretag 
  

1 600 0 

Uppskjuten skattefordran 14   0 61 

Summa finansiella anläggningstillgångar 
  

1 805 215 

    
  

Summa anläggningstillgångar 
  

6 985 8 333 

    
  

Omsättningstillgångar 
 
Varulager     

 
  

Färdiga varor och handelsvaror 15 
 

2 468 189 

Summa varulager 
  

2 468                  189 

    
 

Kortfristiga fordringar 
   

  

Kundfordringar 
  

912 1 164 

Övriga fordringar 
  

335 312 

Skattefordran 
  

42 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
  110 113 

Summa kortfristiga fordringar 
  

1 399 1 589 

    
  

Kassa och bank 
 
  6 520 6 287 

Summa kassa och bank 
  

6 520 6 287 

    
  

Summa omsättningstillgångar 
  

10 387 8 065 

    
 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

17 372 16 398 
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TSEK Not   2011-12-31 2010-12-31 

    
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

  

      
 

  

Eget kapital 16 
  

 

Aktiekapital (2 118690 aktier) 
  

2 542 2 542 

Bundna reserver 
  

6 022 6 003 

Fria reserver 
  

5 086 6 230 

Årets resultat     376 -1 084 

Summa eget kapital 
  

14 026 13 691 
 
Avsättningar 

   
 

Uppskjuten skatteskuld      14 
 

48 0 

Summa avsättningar 
  

48 0 

    
 

Långfristiga skulder 
   

  

Långfristiga skulder 17   949 1 082 

Summa långfristiga skulder 
  

949 1 082 

    
  

Kortfristiga skulder 
   

  

Leverantörsskulder 
  

1 520 788 

Kortfristiga skulder 
  

120 243 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18   757 594 

Summa kortfristiga skulder 
  

2 397 1 625 

    
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

17 372 16 398 

    
  

Ställda säkerheter 
   

 

Företagsinteckningar 
  

605 605 

Övriga säkerhet 
  

22 22 

Summa  ställda säkerheter 
  

627 627 

Ansvarsförbindelser 
Villkorad återbetalningsskyldighet för statligt bidrag 

  
400 

 
 

Inga 
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Kassaflödesanalys 

Koncernen 
    

Helår Helår 

TSEK           2011 2010 

      
  

 Resultat efter finansnetto 
   

784 -809 

Justering för: 
             Avskrivningar enligt plan 

   
2 288 2 295 

       Övriga ej kassaflödespåverkande poster 
 

54 659 

Betald skatt 
    

-297 -86 

        Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
   förändringar av rörelsekapital 

   
2 829 2 059 

        Förändringar i rörelsekapitalet 
    Förändring av fordringar inkl förändring varulager -1 050 365 

Förändring av kortfristiga skulder     772 222 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 551 2 646 

        Investeringsverksamheten 
     Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 
-573 -677 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

0 66 

Investering av finansiella anläggningstillgångar   0 -25 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -573 -636 

        Finansieringsverksamheten 
     Ökning av långfristiga fordringar 

  
-1 554 -64 

Amortering av långfristiga skulder     -181 -364 

Kassaflöde från finansverksamheten 
  

-1 735 -428 

        ÅRETS KASSAFLÖDE 
    

243 1 582 

        Likvida medel vid årets ingång 
   

6 287 4 727 

Kursdifferens i likvida medel       -10 -22 

Likvida medel vid årets utgång 
   

6 520 6 287 
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Moderbolaget 

Resultaträkning 

Moderbolaget 
  

Helår Helår 

TSEK Not   2011 2010 

    
  

    
  

Omsättning 
   

  

Nettoomsättning 1 
 

5 208 2 447 

Övriga intäkter     196 6 

Summa intäkter 
  

5 404 2 453 

    
  

Rörelsens kostnader     
 

  

Råvaror och förnödenheter 
  

-2 312 -653 

Övriga externa kostnader 2 
 

-1 799 -902 

Personalkostnader 3 
 

-1 185 -1 532 

Avskrivning av materiella och 
   

  

 immateriella anläggningstillgångar 5,8,9 
 

-185 -220 

Övriga rörelsekostnader     -151 -106 

Rörelsens kostnader 
  

-5 632 -3 413 

    
  

Rörelsens resultat 
  

-228 -960 

    
  

Resultat från finansiella investeringar 
   

  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  

491 325 

Räntekostnader och liknande resultatposter 6   -1 -1 

Resultat från finansiella poster 
  

490 324 

    
  

Resultat efter finansiella poster 
  

262 -636 

    
  

Skatt 7 
 

0 0 

    
  

Årets resultat 
  

262 -636 
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Balansräkning 

Moderbolaget 
   

  

TSEK Not   2011-12-31 2010-12-31 

    
  

TILLGÅNGAR 
   

  

    
  

Anläggningstillgångar 
   

  

    
 

Immateriella anläggningstillgångar     
 

  

Övriga immateriella tillgångar 8   0 171 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
  

0 171 

    
  

Materiella anläggningstillgångar     
 

  

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 
 

0 794 

Inventarier, verktyg  och installationer 10   22 465 

Summa anläggningstillgångar 
  

22 1 259 

    
  

Finansiella anläggningstillgångar     
 

  

Andelar i koncernföretag 11 
 

6 732 6 732 

Andelar i intresseföretag 12 
 

127 127 

Fordringar hos koncernföretag 13 
 

4 141 5 177 

Fordringar på intresseföretag 
  

1 600 0 

Andra långfristiga fordringar     58 58 

Summa finansiella anläggningstillgångar 
  

12 658 12 094 

    
  

Summa anläggningstillgångar 
  

12 680 13 524 

    
  

Omsättningstillgångar     
 

  
 
Varulager     

 
  

Färdiga varor och handelsvaror 15 
 

878 0 

Summa varulager 
   

                 0 

    
 

Kortfristiga fordringar 
   

  

Kundfordringar 
  

379 570 

Övriga fordringar 
  

343 93 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
  101 113 

Summa kortfristiga fordringar 
  

823 776 

    
  

Kassa och bank 
 
  3 696 2 540 

Summa kassa och bank 
  

3 696 2 540 

    
  

Summa omsättningstillgångar 
  

5 397 3 316 

    
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

18 077 16 840 
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TSEK Not   2011-12-31 2010-12-31 

    
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

  

    
 

Eget kapital 16 
  

  

    
 

Bundet eget kapital     
 

  

Aktiekapital (2  118 690 aktier) 
  

2 542 2 542 

Reservfond     6 003 6 003 

Summa bundet eget kapital 
  

8 545 8 545 

    
  

Fritt eget kapital     
 

  

Överkursfond 
  

7 948 8 585 

Ansamlad förlust 
  

0 0 

Årets resultat     262 -636 

Summa fritt eget kapital 
  

8 210 7 949 

    
  

Summa eget kapital 
  

16 755 16 494 

    
  

SKULDER 
 

   
  

Kortfristiga skulder     
 

  

Leverantörsskulder 
  

520 45 

Kortfristiga skulder 
  

51 75 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18   751 226 

Summa kortfristiga skulder 
  

1 322 346 

    
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

18 077 16 840 

    
  

    
  

Ställda säkerheter 
  

Inga Inga 

     

Ansvarsförbindelser     

Villkorad återbetalningsskyldighet för statligt bidrag 
  

400 Inga 
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Kassaflödesanalys 

Moderbolaget 
     

Helår Helår 

TSEK           2011 2010 

      
  

 Resultat efter finansnetto 
   

262 -636 

Justering för: 
             Avskrivningar enligt plan 

   
185 220 

       Övriga ej kassaflödespåverkande poster    151 -13 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
   förändringar av rörelsekapital 

   
598 -429 

        Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 
   Förändring av fordringar 

   
145 -429 

Förändring av kortfristiga skulder     976 -94 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 719 -952 

        Investeringsverksamheten 
     Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 
0 -22 

Förvärv av intressebolag 
   

0 -25 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

0 61 

Minskning  av långfristiga fordringar 
  

-564 1 033 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -564 1 047 

        ÅRETS KASSAFLÖDE 
    

1 155 95 

        Likvida medel vid årets ingång 
   

2 541 2 446 

Likvida medel vid årets utgång 
   

3 696 2 541 
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Noter inklusive redovisningsprinciper 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Upplysningar om bolaget och årsredovisningen  

Redovisningen för Lucent Oil AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2011 har godkänts 

av styrelsen för publicering den 3 april 2012 och kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 

2012 för fastställande. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, org. nr 556658-0196, med säte i 

Huddinge, Sverige. För beskrivning av verksamheten, se förvaltningsberättelsen. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd 

med undantag av BFNAR 2008:1 det sk K2-regelverket. 

Ändrade redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper är förändrade vid jämförelse med föregående år. Tidigare 

tillämpades IFRS. 

Övergången till Bokföringsnämndens allmäna råd har i allt väsentligt endast resulterat i att goodwill 

skrivs av enligt plan från förvärvstillfället. Mot bakgrund av de ändrade principerna har samtliga 

jämförelsetal justerats. De justerade jämförelsesiffrorna innebär att koncernens ingående egna 

kapital är 3 477 tkr lägre jämfört med vad som redovisades enligt iFRS. I tillägg till detta är 2010 års 

resultat i koncernen 1 158 tkr lägre än vad som redovisades enligt IFRS. Samtliga avvikelser är 

hänförbara till avskrivning på goodwill i koncernen. Moderbolagets jämförelsesiffror är oförändrade. 

Koncernredovisning 

Grunder för konsolidering 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt dotterföretag i vilket moderbolaget direkt eller 

indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande 

inflytande.  

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 

dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 

fastställande av köpeskillingen på aktierna. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Eventuellt överskott som utgörs av 

skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierade 

förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt 

värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 

resultaträkningen.  

Omräkning av utländska verksamheter 

En utländsk verksamhet är en verksamhet som bedrivs i en ekonomisk miljö som har en annan valuta 

(den funktionella valutan) än koncernen rapportvaluta, som är SEK. Tillgångar, inkl goodwill och 

andra övervärden, och skulder i sådana verksamheter omräknas till balansdagens kurs. Den 

utländska verksamhetens resultaträkning omräknas till ett vägt genomsnitt av årets valutakurser. De 

valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.  
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Redovisning av intresseföretag 

Företag i vilket koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande utgör intresseföretag 

och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Ägandet uppgår till mellan 20 och 50 procent. 

Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets egna kapital inklusive 

koncernmässig goodwill och kvarvande koncernmässiga över- undervärden redovisas som aktier och 

andelar i intresseföretag. I koncernens resultat redovisas koncernens andel av intresseföretagens 

nettoresultat inklusive av- och nedskrivningar och upplösningar på eventuella över- undervärden 

som har redovisats i samband med förvärven. Kapitalandelsmetoden tillämpas från och med den 

tidpunkt som det betydande inflytandet uppstår och fram till den tidpunkt när det betydande 

inflytandet upphör.  

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta värderas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. På 

balansdagen omräknas fordringar och skulder som är uttryckta i utländska valutor till den kurs som 

gäller då. Alla kursdifferenser påförs resultaträkningen med undantag för kursdifferenser på lån i 

utländsk valuta som tagits för att skydda nettoinvesteringar i utländska verksamheter. 

Kursdifferenser på sådana lån redovisas direkt mot eget kapital.  

Intäktsredovisning 

Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Vid 

försäljning av varor redovisas intäkten när: 

a) Väsentliga risker och förmåner förknippat med varan överförts till köparen. 
b) Engagemanget och kontrollen av över de sålda varorna har släppts. 
c) Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
d) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippat med transaktionen kommer att 

tillfalla företaget. 
e) De utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma tillföljd av transaktionen kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. 

Vid utförande av tjänsteuppdrag redovisas intäkten när tjänsten är utförd. 

Ersättningar till anställda inklusive pensioner 

När en anställd har utfört tjänster åt företaget under redovisningsperioden redovisar bolaget det 

odiskonterade beloppet avseende kortfristiga ersättningar till anställda som företaget förväntas 

betalas om utbyte mot dessa tjänster som: 

Premiebetalning för pensionsutfästelser sker enligt pensionsplan. Lucent Oil AB har uteslutande 

avgiftsbestämda pensionsplaner. Detta innebär att bolaget betalar fastställda avgifter till en separat 

juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om 

enheten inte har medel att betala alla ersättningar för anställdas tjänstgöring under innevarande 

period och tidigare perioder. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar, inventarier och verktyg, redovisas till anskaffningsvärden med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
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Immateriella tillgångar 

Goodwill är det värde som förvärvspriset överstiger det verkliga värdet på de nettotillgångar 

koncernen förvärvat i samband med ett företagsförvärv. Goodwill redovisas till anskaffningsvärden 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Övriga Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utvecklingskostnader aktiveras i balansräkningen om 

det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att 

tillfalla företaget och att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Nedskrivningar 

Vid varje bokslutstillfälle bedöms om det föreligger någon indikation för nedskrivning av de 

redovisade värdena för koncernens tillgångar. Om det finns indikationer beräknas en tillgångs 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 

nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärde nuvärdesberäknas de uppskattade framtida 

betalningar som tillgången väntas ge upphov till under nyttjandeperioden. Vid nuvärdesberäkningen 

används en kalkylränta före skatt som speglar den aktuella marknadsräntan och den risk som är 

hänförlig till tillgången. Om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en 

nedskrivning av tillgången till återvinningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.  

Avskrivningar 

Avskrivningarna sker linjärt och baseras på tillgångens anskaffningsvärde och den beräknade 

nyttjandeperioden. Tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs efter avdrag för dess restvärde. 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår. 

Rörelsefordringar och skulder 

Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för 

osäkra kundfordringar vilka bedöms individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför 

värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i 

rörelsens kostnader. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder 

har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Skatter 

Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat. Dessa 

skatter har beräknats enligt gällande skatteregler och redovisas i posten Skatt på årets resultat. 

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att resultat efter finansiella 

poster justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för 

eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens kassaflöden. Likvida 

medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden. 

Klassificering 

Tillgångar och skulder fördelas på kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder 

består i allt väsentligt av belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från 
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balansdagen. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år räknat från 

balansdagen. 

Dotterföretag samt intresseföretag 

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffnings-

värdemetoden.  

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av blansomslutningen 
 
Justerat eget kapital 
Eget kapital inklusive eget-kapital andel av obeskattade reserver 
 
Resultat per aktie 
Årets resultat i dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året 
 
Resultat per aktie efter full utspädning 
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året, inklusive aktier som 
kan tillkomma genom optionsrätter. 
 

Noter till resultat och balansräkningar 

Not 1. Nettoomsättning  

    Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 
Oljeåtervinning 9 314 7 424 0 0 
Rening av industriella oljor 2 000 571 2 355 571 
Specialkemi 1 138 1 174 1 138 1 174 
Övriga intäkter 42 485 196 702 
Royalty 0 0 1 519 0 
Summa 12 494 9 654 5 208 2 447 

2 029 (377) tkr av moderbolagets övriga intäkter avser koncernintern försäljning vilket har eliminerats 
i koncernredovisningen.  
 
Not 2. Arvode till revisor  

    Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 
Ernst & Young AB, Revisionsuppdrag 90 105 90 105 
Övriga revisorer, Revisionsuppdrag 20 20 0 0 
Ernst & Young, Skatterådgivning 0 15 9 15 
Ernst & Young, Övriga tjänster 44 30 44 30 
Summa 154 170 143 150 
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Not 3. Anställda och personalkostnader Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 
Löner och andra ersättningar         
Styrelse, VD och ledande befattningshavare 938 1 148 361 538 
Övriga anställa 1 711 1 729 493 523 
Summa 2 649 2 877 854 1 061 

  
  

 
  

Sociala kostnader enligt lag och avtal    
 

  
Pensionskostnader, ledande befattningshavare 185 40 33 40 
Pensionskostnader övriga anställda 174 42 36 42 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 337 640 269 325 
Summa 696 722 338 407 

  
  

 
  

Totala löner och ersättningar, pensions-    
 

  
kostnader och sociala avgifter 3 345 3 599 1 192 1 468 

  
  

 
  

Medelantalet anställda    
 

  
Män 7 7 2 2 
Kvinnor 1 1 1 1 
Summa 8 8 3 3 

Per den 31 december 2011 uppgår antalet personer i styrelsen till 4 (5) varav 4 (5) män. Vid samma 

tidpunkt uppgick antalet ledande befattningshavare till 2(3) varav 2(3) män. 

Aktierelaterade ersättningar  
Inga aktierelaterade ersättningar har utgått under 2011. 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare 
Styrelsen för moderbolaget har inte erhållit någon ersättning för 2011. Ledningsgruppen i koncernen 

består av de verkställande direktörerna för moderföretaget samt för dotterföretaget Oy Phoenix 

Collector Ltd. Ersättning under 2011 till verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare utgörs av lön, övriga ersättningar och förmåner samt pensionskostnader. 2011 års 

lön för moderföretagets  verkställande direktör uppgår till 361 tkr (531 tkr). Den rörliga ersättningen 

uppgår till 5% av resultatet efter skatt avseende koncernen. Den rörliga ersättningen kan maximalt 

uppgå till 250 tkr per år. För 2011 kommer ingen bonus att utgå. 

Oy Phoenix Collectors verkställande direktörs fasta årslön uppgår till 52 800 euro och den rörliga 

ersättningen uppgår till 5% av Oy Phoenix Collector ltd. resultat efter skatt med avdrag för 

avskrivningar samt räntor hänförda till lånet ifrån Lucent Oil AB. Den rörliga ersättningen kan 

maximalt uppgå till 20 000 euro per år. För 2011 har totalt 15 894 euro utgått i rörlig ersättning. 

Pensioner 
Pensionskostnaden utgörs av en pensionspremie som uppgår till en fast procentsats, 8 (8) % av den 

pensionsgrundande lönen. Med den pensionsgrundande lönen avses grundlönen så länge som den 

verkställande direktören kvarsår som anställd i bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande. För 

2011 har totalt 40,3 tkr utgått i pensionspremie till VD i Lucent Oil AB. I dotterföretaget har ingen 

pensionspremie utgått. 

 
Semester 
Den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har rätt till 30 semesterdagar per 

år. 
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Uppsägning och avgångsverderlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägning om tre månader om uppsägningen 

sker från bolagets sida och två månader om uppsägning sker från den verkställande direktörens sida. 

Not 4. Närstående transaktioner 

Under 2011 har ersättning till närstående, exklusive styrelsearvode från OY Phoenix Collector Ltd, 
skett till ett av Lars Linzander närstående företag 391 940 kronor, till ett av Arne Björhn närstående 
företag 399 655 kronor och till ett av Siimon Vaske närstående företag 75 733 kronor. Samtliga 
belopp är exklusive mervärdeskatt. 

Under 2011 har styrelsearvode till styrelsen i OY Phoenix Collector Ltd utgått med 4 000 EUR till 
styrelseledamöter som ej är anställda i koncernens företag, totalt 12 000 EUR. 

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

Styrelsen bedömer att samtliga ovanstående transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder. 

Not 5. Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på historiska 

anskaffningsvärden och bedömda nyttjandeperioder för olika grupper av anläggningar. Under året 

anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten. 

Avskrivningar görs linjärt med följande nyttjande perioder: 
Inventarier    3 - 5 år 
Goodwill         4 år 
Övriga immateriella tillgångar        5 år 
Maskiner                          5 - 10 år 

   Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter  

    Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Övriga räntekostnader -31 -78 -1 -1 
Övriga finansiella kostnader (kursförlust) -78 -756 0 0 

Summa -109 -834 -1 -1 
 

Not 7. Skatt på årets resultat 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Redovisat resultat före skatt 784 -809 262 -636 
Skatt enligt gällande skattesats 26,3 %  -206 213 -69 167 
Skatteeffekt från ej avdragsgilla poster -274 -322 -3 -4 
Skatteeffekt på ej aktiverade underskottsavdrag 0 -166 0 -163 
Utnyttjade underskottsavdrag 72 0 72 0 

Aktuell skattekostnad -408 -275 0 0 
     

 
  

  
      

Moderbolagets och koncernens underskottsavdrag var per balansdagen 7 170 (7 476) tkr. 
Underskotten kan nyttjas under obegränsad tid men uppskjutna skattefordringar hänförliga till 
underskottsavdrag har mot bakgrund av historiskt utfall hittills inte aktiverats. Beloppen avser 
bruttovärden och inte skatteeffekten. 
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Not 8. Immateriella tillgångar 

  

   Goodwill Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärden 4 635 4 635 0 0 
Årets anskaffningar 0 0 0 0 
Årets utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 635 4 635 0 0 
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 477  -2 319 0 0 
Årets avskrivning enligt plan -1 158 -1 158 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -4 635 -3 477 0 0 

  
  

 
  

Redovisat bokfört värde vid året slut 0 1 158 0 0 
 

Koncernens redovisade goodwill härrör sig från förvärvet av OY Phoenix Collector Ltd.  

Övriga immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärden  938 938 938 938 
Årets anskaffningar 
Årets utrangering 

0 
-938 

0 
0 

0 
-938 

0 
0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 938 0 938 
Ingående ackumulerade avskrivningar -767 -739 -767 -739 
Årets utrangering 788 0 788 0 
Årets avskrivning enligt plan -21 -28 -21 -28 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 -767 0 -767 

  
  

 
  

Redovisat bokfört värde vid årets slut 0 171 0 171 

  
      

 
Not 9. Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärde 9 237 9 910 806 867 
Årets anskaffningar 573 655 0 0 
Omklassificering 1 264 0 -806 0 
Omräkningsdifferens -74 -1 260 0 0 
Årets utrangering/försäljning 0 -68 0 -61 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 000 9 237 0 806 
    

 
  

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 181 -2 779 -12 0 
Årets utrangeringar 0 0 0 0 
Årets avskrivning enligt plan -1 055 -542 -110 -12 
Omklassificeringar -1 626 0 122 0 
Omräkningsdifferens 20 140 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 842 -3 181 0 -12 
     
Redovisat bokfört värde vid året slut 5 158 6 056 0 794 
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Not 10. Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärde 3 587 3 885 1 517 1 495 
Årets anskaffningar 0 0 0 22 
Omklassificeringar -2 070 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 -320 0 0 
Årets utrangeringar -1 146 0 -1 146 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 371 3 587 371 1 517 
    

 
  

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 854 -2 371 -1 052 -872 
Årets utrangeringar 757 0 757 0 
Omklassificeringar 1 802 0 0 0 
Årets avskrivningar enligt plan -54 -567 -54 -180 
Omräkningsdifferens 0 84 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -349 -2 854 -349 -1 052 
    

 
  

Redovisat bokfört värde vid årets slut 22 733 22 465 
 
Not 11. Andelar i koncernföretag 
 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 6 732 6 732 
Årets försäljnings/anskaffning 0 0 0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 0 6 732 6 732 
 

Dotterföretag/Org/Säte 

Antal 
Andelar 

Ägar- 
andel 

Justerat 
eget 

kapital  

 OY Phoenix Collector Ltd 1065240-1,  Hamina Finland        50      100% 5 982 
 
Not 12. Andelar i intresseföretag 
 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Ingående anskaffningsvärde 49 57 127 102 
Årets anskaffning 0 25 0 25 
Resultatandel 97 -33 0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 146 49 127 127 
 

Intresseföretag/Org/Säte 

Antal 
Andelar 

Ägar- 
andel 

Justerat 
eget 

kapital 

 

 

Boll Lucent AB, 556595-2644, Stockholm       1 000 50% 243 
 
Finansiell information avseende intresseföretaget: 

 
  

Tillgångar 3 687 513 

Eget kapital 243 114 

Skulder 3 444 399 

Intäkter 4 177 198 

Nettoresultat 129 -66 
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Not 13. Fordringar hos koncernföretag 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Fordringar inom koncernföretag 0 0 4 141 5 177 

Summa 0 0 4 141 5 177 

  
  

 
  

Fordran OY Phoenix Collector Ltd 0  0 4 141 5 177 

Beloppet avser uppkommen fordran i samband med dotterbolagets förvärv från moderbolaget av en 

reningsanläggning. Skuldförbindelsen löper med en årsränta om 10 (5) %. Amorteringstiden löper på 7 

år. 

 
Not 14. Uppskjuten skatteskuld/fordran 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Uppskjuten skattefordran eliminering internvinst         
vid koncernintern försäljning anläggningstillgång 705 805 0 0 
Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver -753 -744 0 0 

Summa -48 61 0 0 
 

Not 15. Varulager 

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in/först ut metoden respektive 

nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset med 

avdrag för uppskattade kostnader som krävs för att genomföra försäljning. Någon schablonmässig 

nedskrivning av lagervärdet har ej gjorts.  

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Färdiga varor och handelsvaror 2 468 189 878 0 

Summa 2 468 189 878 0 
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Not 16. Eget kapital 

Koncernen 
TSEK 

Aktie-
kapital 

Bundna 
reserver 

Fria     
reserver 

Årets      
resultat 

Totalt eget 
kapital 

      Ingående kapital 2010-01-01enligt 
fastställd balansräkning 2 542 6 003 9 226 48 17 819 
Effekter från ändrade redovis- 
ningsprinciper 0 0 -1 161 -1 158 -2 319 

Ingående eget kapital 2010-01-01 
i enlighet med nya redovisnings-
principer 2 542 6 003 8 065 -1 110 15 500 

Resultatdisposition 0 0 -1 110 1 110 0 

Omräkningsdifferenser 0 0 -725 0 -725 

Årets resultat  0 0 0 -1 084 -1 084 

Utgående kapital 2010-12-31 2 542 6 003 6 230 -1 084 13 691 

       
Ingående kapital 2011-01-01enligt 
fastställd balansräkning 2 542 6 003 8 549 74 17 168 
Effekter från ändrade redovis- 
ningsprinciper 0 0 -2 319 -1 158 -3 477 

Ingående eget kapital 2011-01-01 
i enlighet med nya redovisnings- 
principer 2 542 6 003 6 230 -1 084 13 691 

Resultatdisposition 0 0 -1 084 1 084 0 
Försljutning mellan budna och fria 
reserver 0 19 -19 0 0 

Omräkningsdifferenser 0 0 -41 0 -41 

Årets resultat  0 0 0 376 376 

Utgående kapital 2011-12-31 2 542 6 022 5 086 376 14 026 
 
Redovisningsprinciperna är förändrade sedan föregående år hänförligt från övergång från IFRS till 
Bokföringsnämndens allmäna råd. Information kring byte av redovisningsprinciper finns under 
avsnittet redovisnings- och värderingsprinciper. 

Moderbolaget 
TSEK 

Aktie-
kapital 

Reserv-
fond Överkursfond 

Ansamlad 
förlust inkl 

årets resultat 
Totalt eget 

kapital 

      Ingående kapital 2010-01-01 2 542 6 003 10 797 -2 212 17 130 

Resultatdisposition 
  

-2 212 2 212 0 

Årets resultat  0 0 0 -636 -636 

Utgående kapital 2010-12-31 2 542 6 003 8 585 -636 16 494 

      Ingående kapital 2011-01-01 2 542 6 003 8 585 -636 16 494 

Resultatdisposition 
  

-636 636 0 

Årets resultat  0 0 0 262 262 

Utgående kapital 2011-12-31 2 542 6 003 7 948 262 16 755 
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Not 17. Långfristiga skulder 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Investeringslån Haminan Satama Oy 949 1 082 0 0 

 
949 1 082 0 0 

 

Del i förbättringsarbeten på arrenderad mark ägd av Hamina Hamn Oy. Avbetalningstiden till Hamina 

Hamn Oy löper på 10 år.  

 

Not 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen Moderbolaget 
Tkr 2011 2010 2011 2010 

Särskild löneskatt 17 20 17 20 

Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 51 259 45 54 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 689 315 689 152 

Summa 757 594 751 226 
 

 

Kungens Kurva den 3 april 2012 

 

Lars Linzander 

Ordförande 

 

 

Arne Björhn 
Verkställande direktör 

 

 

Jarl von Kantzow  Johan von Kantzow 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 april 2012 

Ernst & Young AB 

Johan Eklund 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Lucent Oil AB (publ), org.nr. 556658-0196  

Rapport om årsredovisningen och koncern- redovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Lucent Oil AB (publ) för 

räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 6-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 

och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 

ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 

för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktören uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget och för koncernen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Lucent Oil AB (publ) för räkenskapsåret 2011-01-01 – 

2011-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 

för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 

och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 3 april 2012 

Ernst & Young AB 

 

Johan Eklund 

Auktoriserad revisor 
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Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor 

Styrelseledamöter 

Lars Linzander (1954) 
Styrelsens orförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2009 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet 
Övriga uppdrag: Riskkapital- och affärsutvecklingsverksamhet via Alga Styrinvest AB, 
Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Baggen 1, Styrelseledamot i Oy Phoenix Collector Ltd, 
Alga Styrinvest AB och Skeppskajen AB. 
Aktieinnehav* 333 696 aktier och 1 428 804 teckningsoptioner serie 1. 
Styrelsenärvaro: 100 procent. 

Jarl von Kantzow (1938) 
Styrelsens ordförande sedan 2006 
Utbildning: Jur. kand. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Trustor AB, AB Rowill, Berth och Hans von Kantzows stiftelser, 
samt PowerFX Systems AB.  
Aktieinnehav* 185 875 st. aktier st. 1 122 703 teckningsoptioner serie 1. 
Styrelsenärvaro: 60 procent 

Arne Björhn (1951) 
Styrelseledamot sedan 2007 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1976 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Oy Phoenix Collector Ltd, styrelseledamot i ANTS AB, Centuri 
AB,  Alga Styrinvest AB och ALB Finansrådgivning AB. 
Aktieinnehav* 325 469 aktier och 1 532 299 teckningsoptioner serie 1. 
Styrelsenärvaro: 100 procent 

Johan von Kantzow (1971) 
Styrelseledamot sedan juni 2009, dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2006 
Utbildning: MBA, Institute Superieur de Gestion, BaSc, Pepperdine University. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oy Phoenix Collector Ltd och Styrelsesuppleant i Hans von 
Kantzows Stiftelse. 
Aktieinnehav* 150 973 aktier och 996 428 teckningsoptioner serie 1. 
Styrelsenärvaro: 100 procent. 
 
* Aktieinnehav inkl innehav via kapitalförsäkringar och innehav indirekt via bolag. 

Ledande befattningshavare 

Jouni Tukiainen (1970)  
Verkställande direktör i dotterbolaget Oy Phoenix Collector Ltd. 
Aktieinnehav: 100 000 aktier, 800 000 teckningsoptioner serie 2 

Stefan Sandberg (1968 
Verkställande direktör i det delägda bolaget Boll Lucent AB 
Aktieinnehav: 6 488 aktier 

Revisor    

Johan Eklund (1975) 
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. 

Revisor i Lucent Oil AB (publ) sedan 2011. 
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Lucent Oil AB 

Ellipsvägen 5 
141 75 Kungens Kurva 

Tel: 08 - 778 00 06 
E-post: info@lucentoil.com 

Hemsida: www.lucentoil.com 


