Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014
Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9)
Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-1,9)
Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
Kassaflöden från den löpande verksamheten -852 TSEK (-4 273)

Dentwares verksamhet är inriktad på det dentalprotetiska området, vilket innebär
framställning av individanpassade kronor samt tand- eller implantatstödda broar och
överkonstruktioner.
I produktionen används 3Dskrivar teknologi som är snabbare, billigare och mer miljövänlig i
jämförelse med de traditionella tillverkningsmetoderna. Företaget arbetar aktivt med att
utveckla nya metoder och tekniker i produktionen, vilket medfört att företaget idag innehar
två patent. Företaget är beläget i Kristianstad.
Dentware Scandinavia AB hade den 31 mars 2014 (innan nyemissionen) ca.14 aktieägare
som tillsammans hade ett innehav av 5 000 000st aktier i bolaget.
www.dentware.se

VD kommentar
Dentwares första kvartal 2014 präglades till stor del av arbetet med den nyemission som ägde rum i
kvartalet. Skälet var att erhålla nytt kapital för att kunna öka försäljningen enligt den fastställda
planen, och då genom att investera i utökad maskinpark samt att kunna anställa personal framförallt
inom marknad och försäljning.
Dentware ser fram emot ett intressant andra kvartal där bolaget genom det kapitaltillskott som
kommit företaget till del (ca 10,4 MSEK före emissionskostnader) kan påbörja processen med
investeringar och utöka profileringen på marknaden, som förväntas bidra till ökade intäkter.
Dentware har också påbörjat arbetet med att bli certifierade enligt den Medicinsktekniska
standarden ISO 13485. Detta planeras vara infört senare delen av 2014.
Dentware hade under kvartalet 9 heltidsanställda samt ytterligare 2 personer som kan tas in vid
behov.
Dentware är part i ett mål vid Stockholms tingsrätt. I målet hävdar Dentwares konkurrent, Heraeus
Dental AB, att Dentware begår patentintrång. Dentware bestrider detta. Dentware har å sin sida
också väckt talan om ogiltighet av patentet. I målet har Heraeus Dental AB yrkat att tingsrätten
tillfälligt, tills målet slutligt prövas, förbjuder Dentware att tillverka och sälja viss slags produkter. I
december 2013 beslutade tingsrätten att avslå detta yrkande därför att det, som Dentware hävdat,
inte är sannolikt att patentet är giltigt. Tingsrätten fann redan av det skälet inte anledning att pröva
om Dentware skulle ha gjort intrång. Heraeus Dental AB har avstått från att överklaga beslutet men
begärt omprövning i vissa avseenden. Styrelsen i Dentware är övertygad om att tingsrätten även vid
den slutliga prövningen kommer finna att Heraeus Dental AB talan saknar fog. Skulle tingsrätten trots
ovanstående beslut av någon anledning ändra sin uppfattning är Dentware förberett att ställa om
produktionen, vilket då kan ske omgående.
Heraeus Dental AB har också i ett senare skede försökt att få ett interimistiskt förbud avseende
metodkravet, men även detta avslogs i tingsrätten.

Delårsrapport Q1 2014 Dentware Scandinavia AB
Nettoomsättningen första kvartalet 2014 blev 1,36 MSEK jämfört med 1,02 MSEK för första
kvartalet 2013.
Orderingången för implantatbroar har ökat första kvartalet 2014 med 12% jämfört med
första kvartalet 2013.
Den Svenska marknaden står för 77% av den totala försäljningen första kvartalet 2014 vilket ska
jämföras med 91% första kvartalet 2013. Denna förändring speglar ett ökat antal marknadsandelar i
Norge då försäljningen första kvartalet 2014 var 70st implantatbroar jämfört med samma period
2013 då det var 23st, en ökning med 67%.

Den totala orderingången för implantatbroar har ökat med 12%.

MARGINALER OCH RESULTAT
Bruttomarginalen blev 83% för första kvartalet, jämfört med 87% för motsvarande kvartal
föregående år. Den minskade bruttomarginalen beror på förändrad produktmix. Andelen
protetikskruvar är större än förra året.
Rörelseresultatet för första kvartalet 2014 blev -1,7 MSEK jämfört med -1,9 MSEK för motsvarande
kvartal föregående år. Det gav en rörelsemarginal om -123,5% jämfört med -183,6% för motsvarande
kvartal föregående år.
Finansnettot har stärkts första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013. Betalning av skatter
och avgifter i utsatt tid har medfört mindre räntekostnader för skattekontot.
Finansnettot blev 4,6 TSEK för första kvartalet 2014 jämfört med 27,2 TSEK för första kvartalet 2013.
Periodens nettoresultat efter skatt första kvartalet blev -1 683 TSEK jämfört med -1 846 TSEK för
motsvarande kvartal 2013.
Nettoomsättningen har ökat med 33,3% första kvartalet 2014 jämfört med samma period
föregående år.

Tidpunkt för nästa rapportering är den 11augusti 2014.

Resultaträkning i sammandrag
Belopp uttrycks i tusental

31/3-14

31/3-13

RÖRELSENS INTÄKTER
Summa nettoomsättning
Summa övriga rörelseintäkter

1 359
0

1 019
39

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 359

1 058

-231

-169

BRUTTOVINST

1 128

889

Summa övriga externa kostnader
Summa personalkostnader
Summa avskrivningar

-1 322
-1 064
-416
-4

- 1 006
-1 337
-416

RÖRELSENS KOSTNADER
Summa råvaror och förnödenheter

Summa övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT

0
- 1 678

-1 870

-4

-28

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 682

-1 898

BERÄKNAT RESULTAT

-1 682

-1 898

Summa finansiella poster

Balansräkning i sammandrag
Belopp uttrycks i tusental
31/3-14

31/3-13

TILLGÅNGAR
Summa immateriella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

12 624
102

14 253
139

Summa anläggningstillgångar

12 726

14 392

Omsättningstillgångar
Summa kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank

630
71

481
240

Summa omsättningstillgångar

701

721

13 427

15 113

9 606
3 821

-1 815
16 928

13 427

15 113

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Summa eget kapital
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

NYCKELTAL

31/3-14

31/3-13

RESULTAT PER AKTIE
BRUTTOMARGINAL
RÖRELSEMARGINAL
SOLIDITET %

Neg
83%
-123,5%
71,5%

Neg
87%
-183,6%
Neg

KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Ränteintäkter
Räntekostnader
Skattekostnad

Valutakurs förlust/vinst

31/3-2014

31/3/2013

-1678

-1871

416

416

0
-5
0
0

-12
-14

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-1 267

-1 481

0

0

-60

-545

68
1635
,
222

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

450
450

0
0

Ökning/minskning av likvida medel

-95

222

Likvida medel vid kvartalets början

166

18

71

240

Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

782

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kvittningsemission

Likvida medel vid kvartalets slut

