Delårsrapport för perioden juli-december 2018
Perioden juli till december 2018
•
•
•
•
•
•
•

Rörelseresultatet uppgick till -412 (-4 709) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 559 (-25 989) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,16) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
Förnyat LOI från Salimgruppen avseende Antique
Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong och södra Kina
Byte av produktionssite för Indien leveranserna.

Helåret 2018
•
•
•
•
•

Rörelseresultatet uppgick till -2 855 (-7 826) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 297 (-29 774) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,18) SEK
Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
Antique- förberedelser för försäljning till Indonesien

VD har ordet
Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti 2018 ett förnyat LOI från Salimgruppen för att
bekräfta deras fortsatta intresse att köpa material från Antique. Förberedelser med möten i
Filippinerna har skett under hösten.
På senare tid har Hong Kong med utvecklingen av den nya flygplatsen blivit högintressant. Aparri är
idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hong Kong. Förhandlingar sker med flera
intressenter för fyllnadsmaterial från Aparri.
Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska
leveranserna. Det stora intresset för material till Indien ger oss goda skäl att tro att Indien kan bli en
viktig marknad för Delta Environmental Projects. Ytterligare arbete återstår med denna site och med
operativa frågor kring produktion och utlastning.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör
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Bolagets verksamhet
Delta Environmental Projects AB äger via ett intressebolag rättigheter att med miljövinster för regionen
utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.
I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den
ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och
påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand
tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna som
används som transportleder kan genom avlägsnandet överflödigt av sandmaterial förbättras samt
även genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför positiva till det arbete
som Delta Environmental Projects avser att utföra. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas
fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.
Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler.
Kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare
var Aparri, i norra Filipinerna; bolagets enda produktionsanläggning. Nu har Antique tillkommit och
även andra siter kan komma i fråga. Sedan senhösten 2018 har stort intresse för Aparri uppkommit
från flera entreprenörer verksamma med den stora utbyggnaden av Hong Kong Airport.
Nyckelfaktor är marknadernas geografiska läge. Vi förbereder därför nu ett antal
produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder.
Produktkvalitet, med kemiska analyser, och logistik/utlastning är viktiga parametrar för potentiella
produktionsanläggningar.

Marknaden
I Sydostasien har Indien som en viktig marknad tillkommit. Indien är världens folkrikaste land och där
pågår en snabb ekonomisk utveckling. Sand för byggmaterial är en knapp resurs med en god prisbild.
Flera marknadsprojekt är under förhandling. Bolaget har två agenter; Seyon Pro och Syinthiyaa
Enterprises som bearbetar den indiska marknaden.
I sydostasienregionen bolagets tidigare fokus legat främst på Singapore. Nu har Indonesien tillkommit
som är ett av världens folkrikaste länder som gränsar till Filippinerna i söder. Sedan april 2017 är
Peninsula Reach agent med säte i Singapore, med kundkontakterna i Indonesien.
I norr finns viktiga marknader, som södra Kina, inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea och
Japan. Hong Kongs flygplast byggs för närvarande ut vilket ger en stor marknad för fyllnadssand, då
framför allt från Aparri, som ligger geografiskt väl till.

Kunder
Bolaget har i början av augusti 2018 erhållit ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien i gällande
gruppens fortsatta intresse att köpa sand.
Leveranserna är planerade från Antique, beläget i sydvästra Filippinerna
Det förnyade LOI, som vi har erhållit från Salimgruppen är inledningsvis med en produktion på 50 000
ton/månaden som efterhand förväntas öka till 200 000 ton/månad.
Salimgruppen-ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien, som är verksamt
med bland annat infrastrukturprojekt i Indonesien.
Vi tror oss hittat en produktions site för de indiska leveranserna. Ytterligare arbete återstår för att
säkerställa produktionen.
Leveranserna avseende marknadsprojektet i Bombay är försenat och planeras under senvåren.
Leveranserna avser 200 000 ton sand för byggnadsmaterial med en god prisbild för södra Indien.
2

Viktiga händelser under delårsperioden
För att bl.a. reducera redovisningsskostnaderna har kontrollen av Delta Environmental Projects Inc.
överförts till en annan part och någon koncernredovisning upprättas inte för perioden.
I juni 2018 beslutade styrelsen i Delta Environmental Projects AB om en omorganisation gällande
styrningen av det filippinska dotterbolaget Delta Environmental Projects Inc. Omorganisationen
innebär att bestämmandeinflytandet reducerades till 40%. Det ändrade förhållandet innebär att det
filippinska bolaget klassificeras om från ett dotterbolag, som konsoliderats, till ett intressebolag.
Intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden med minskning för
eventuella nedskrivningar. Innevarande delårsperiod upprättar moderbolaget inte någon
koncernredovisning. De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget, Delta Environmental
Projects AB.

Finansiell och övrig information
Delta Environmental Projects AB kontrollerar 40 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i
Manila, Filippinerna. Fram till juni 2018 konsoliderades Delta Environmental Projetcts Inc. I början på
2015 bildades ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja försäljningsinsatserna. Detta bolag
är vilande och konsolideras ej.
Planerna på en eventuell listning av bolagets aktie får anstå till dess affärerna och leveranserna
kommer igång. Tills vidare kan intresseanmälningar avseende köp och försäljning av aktier göras på
www.graviton.se.

Investeringar
Kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för perioden till 0 (0) TSEK.

Transaktioner med närstående
Inget arvode har fakturerats bolaget av närstående.

Antal aktier
Antalet utestående aktier per den 31 december 2018 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284
130 stycken A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 27 februari 2019

Richard Bagge

Håkan Gustafsson

Christian Bönnelyche

Habeebur Rahman Kudraikar

Styrelseordförande

VD och styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.

Kalender
Årsstämma

23 maj 2019
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Halvårsrapport
Bokslutskommunike

29 augusti 2019
februari 2020

Adress
Delta Environmental Projects AB (publ )
Box 26
SE-182 11 Danderyd, Sverige
www.deltaminerals.se
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Räkenskaper
RESULTATRÄKNINGAR
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

–
119 998
-4 396 542
-433 183
-4 709 727

–
–
-2 407 947
-447 165
-2 855 112

–
119 998
-7 096 147
-850 221
-7 826 370

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

-982 324 -21 098 182
542 448
450 359
-269 580
-212 402
-1 437 580
-418 732
-2 559 468 -25 988 684

-982 324
542 448
–
-2 406
-3 297 394

-21 098 182
460 368
–
-1 309 460
-29 773 644

Skatt
Resultat efter skatt

–
–
-2 559 468 -25 988 684

–
-3 297 394

–
-29 773 644

2018-07-01 2017-07-01
2018-12-31 2017-12-32

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-2 559 468 -25 988 684
–
–
-2 559 468 -25 988 684

-3 297 394
–
-3 297 394

-29 773 644
–
-29 773 644

Belopp i kronor (SEK)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

2018-07-01 2017-07-01
2018-12-31 2017-12-31
–
–
-24 143
-388 289
-412 432

Rapport över totalresultat
Belopp i kronor (SEK)
Årets resultat
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat
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BALANSRÄKNINGAR
Belopp i kronor (SEK)
TILLGÅNGAR

2018-12-31

2017-12-31

–
4 276 281
4 276 281

4 276 281

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 055 425
494 840
1 550 265

581 536
1 025 401
1 606 937

SUMMA TILLGÅNGAR

5 826 546

5 883 218

2018-12-31

2017-12-31

810 576
–
810 576

3 821 593
3 821 593
7 643 186

35 881 280
–
-30 960 760
-3 297 394
1 623 126

31 849 933
3 391 221
-8 165 677
-29 773 644
-2 698 167

Summa eget kapital

2 433 702

4 945 019

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 447 315
818 000
1 127 529
3 392 844

236 662
10 267
691 270
938 199

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 826 546

5 883 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

4 276 281

Omsättningstillgångar

Belopp i heltal kronor (kr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Pågående nyemission
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i kronor (SEK)

2018-12-31

2017-12-31

4 945 018
-3 297 394
1 647 623
786 079
–
2 433 702

27 505 849
-29 773 644
-2 267 795
8 307 816
-1 095 002
4 945 018

Ingående eget kapital
Periodens resultat
Periodens totalresultat
Nyemission
Emissionskostnader

Utgående eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-2 855 112
–
-2 406

-7 826 370
10 009
-26 296

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 540 880
-1 316 638

-3 733 186
-11 575 843

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

786 077

7 212 814

-530 561

-4 363 029

1 025 401
494 840

5 388 430
1 025 401

Belopp i kronor (SEK)

Förändring av likvida medel
Avstämning av förändring i likvida medel
Ingående balans likvida medel
Utgående balans likvida medel
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Finansiella nyckeltal
Nyckeltalsdefinition
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, beräknat som ingående eget kapital plus
utgående eget kapital dividerat med två.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittlig balansomslutning, beräknat som ingående balansomslutning
plus utgående balansomslutning dividerat med två.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar
Soliditet(%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutningen.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Grund för rapporternas upprättande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34,
redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den
senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget.

Överensstämmelse med IFRS
Delta Minerals har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med IAS 34, årsredovisningslagen
(1995:1554) och s.k. lagbegränsad IFRS i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.
RFR 2 innebär att Delta Minerals tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och
uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2 för juridiska personer.
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senast avgiven årsredovisning.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Inga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018
har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.
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