Delårsrapport januari – mars 2007
2007-01-01—2007-03-31
•

Nettoomsättningen uppgick till 22 tkr (103)

•

Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -707 tkr (-566) och resultat före skatt och
bokslutsdispositioner uppgick till -803 tkr (-567).

•

Likvida medel uppgick till 348 tkr (210) vid periodens utgång.

Allmänt om verksamheten

Under perioden har 15 nya industriprojekt påbörjats

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som producerar

med det vi kallar för projektkvalificering. Fyra nya

och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet

Sekretess-/Utvecklingsavtal har tecknats och fem

Apyrum till europeiska tjänste- och industriföretag.

offerter är utestående till ett värde av 5,7 Mkr. Under

Apyrumteknologin är en ny och patenterad metod att

perioden har ett utvecklingsprojekt avbrutits helt på

flamskydda material och produkter. Verksamheten är

grund av omorganisering/nedläggning.

i ett tidigt skede och är inriktat på att etablera Apy-

Ett par av DEFLAMOs utvecklingsprojekt har drabbats

rum som flamskyddsteknik och därigenom ersätta

av förseningar tillföljd av den starka svenska indu-

befintliga flamskyddskemikalier inom olika industrier.

strikonjunkturen. Slutprovningar har fått skjutas upp

DEFLAMO bildades 2004 av en grupp entreprenörer i

på grund av fullbelagda produktionsanläggningar.

syfte att kommersialisera det nya flamskyddsmedlet

För projektportföljen i sin helhet har förseningarna

som Trulstech Group utvecklat, och ägs av ett 60-tal

ingen större betydelse. Totalt uppgår antalet projekt

aktieägare.

till 57 och fördelar sig på våra ”Product Marketing

Verksamheten i DEFLAMO omfattar produktion, lo-

Team” (PMT) på följande sätt:

gistik, marknadsföring och försäljning. En central del
i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att

PMT
Textil/non-woven
Latex/Gummi
Färg/Lim
Papper
Plast
PU/skum
Trä
EPS/XPS

tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och
optimera deras tillverkningsprocesser till den del som
berör flamskyddsteknologi.
I mars 2007 fattade årsstämman beslut om att ombilda DEFLAMO till publikt aktiebolag samt att införa
avstämningsförbehåll.

Antal
11
6
5
7
13
9
2
4

Marknad och försäljning
Under perioden 1 januari 2007 till 31 mars 2007 har

Ett av de mer intressanta projekten som påbörjats

DEFLAMO noterat ett ökat intresse för Apyrum från

under perioden är inom nya kompositmaterial base-

såväl svenska som europeiska aktörer. Verksamhe-

rade på cellulosa. Flera stora företag och forsknings-

ten har inriktats på att utveckla och underhålla de

institut har visat intresse att aktivt delta i projektet.

befintliga industriprojekten samt etablerat ett antal
nya projekt.
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Personal
DEFLAMO har 2 personer anställda på heltid samt 1,4

Resultaträkning i sammandrag (kr)

personer kontrakterade på konsultbasis.

2007 Q1

2006 Q1

22 276

102 703

Investeringar

Nettoomsättning

Under det första kvartalet 2007 har inga investering-

Övriga intäkter

ar genomförts. Mindre kostnader i samband med flytt

Handelsvaror

till nya lokaler har kostnadsförts.

Bruttoresultat

-48 269

86 575

Rörelsens kostnader

-742 400

-652 196

-790 669

-565 621

Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var un-

Rörelseresultat

0
-16 128

-12 753

-1 589

der vårt första kvartal negativt med -902 tkr (-611

Resultat efter finansiella poster

-803 422

-567 210

tkr). Efter avdrag för investerings- och finansierings-

Årets resultat

-803 422

-567 210

verksamheten var kassaflödet -945 tkr (-411 tkr).
I samband med årsstämman fattades beslut om ny-

Finansnetto

5 588
-76 133

Balansräkning i sammandrag (kr)

emission vilket styrelsen har för avsikt att genomföra
under det andra kvartalet 2007.

Immateriella anläggningstillgångar

Likviditet

Materiella anläggningstillgångar

2007 Q1

2006 Q1

812 057

1 136 297

29 997

20 112

842 054

1 156 409

Varulager

211 039

218 416

Kortfristiga fordringar

167 396

133 248

Styrelsen har initierat aktiviteter för att säkerställa

Kassa och bank

348 297

209 578

bolagets finansiering. Bolagets finansiering är säkrad

Summa omsättningstillgångar

726 732

561 242

genom huvudägarnas försorg fram till dess att emis-

Summa tillgångar

1 568 786

1 717 651

Bundet eget kapital

1 743 656

5 521 850

-803 422

-4 045 525

940 234

1 476 325

514 286

200 000

514 286

200 000

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per
2007-03-31 till 348 tkr (210 tkr).

Summa anläggningstillgångar

sionslikviden är tillgänglig.

Eget kapital
Årsstämmans beslut om fondemission och split regi-

Ansamlad förlust
Summa eget kapital

strerades av Bolagsverket den 29 mars. Se tabell

Långfristiga skulder

längst ner till höger. Efter dessa ändringar har bola-

Summa långfristiga skulder

get 12 664 000 stycken aktier.

Leverantörsskulder

87 991

8 046

Övriga skulder

26 275

33 280

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats sedan bolaget

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

114 266

41 326

1 568 786

1 717 651

Kassaflödesanalys i sammandrag (kr)

senast avlämnade årsredovisning.
- från den löpande verksamheten

Sollentuna 11 april 2007
Deflamo AB (publ)

2006 Q1

-901 972

-611 228

- från investeringsverksamheten

-42 857

0

- från finansieringsverksamheten

0

200 000

Summa kassaflöde

-944 829

-411 228

Likvida medel vid periodens början

1 293 126

620 806

348 297

209 578

Likvida medel vid periodens slut

Eget kapital januari – mars 2007

Fredrik Westin
Verkställande direktör

Aktiekapital

2007
Belopp vid årets ingång

158 300

För ytterligare information kontakta

Fondemission

474 900

VD Fredrik Westin, 08-631 91 80, 070-418 49 59,

Ianspråktagande av
reservfond för täckande
av förlust

fredrik.westin@deflamo.se

ReservBalanse/Överkurs- rad förfond
lust

-474 900

Visiting address:
Sollentunavägen 63
SE-191 40 SOLLENTUNA
Sweden

0

0

-3 784 994 3 784 994

633 200

DEFLAMO AB (publ)
Box 2009
SE-191 02 SOLLENTUNA
Sweden

Summa

5 370 350 -3 784 994 1 743 656

-803 422

-803 422

1 110 456 -803 422

940 234

Periodens resultat
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Revisorns rapport över översiktlig granskning av delårsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Deflamo AB (publ) per 31 mars 2007. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av
att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppsala den 13 april 2007

Michael Palm

Anders Meyer

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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