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Delårsrapport januari-mars 2014
•

Omsättningen uppgick till 26 tkr (25)

•

Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till –2 568 tkr (-934) och resultatet uppgick
till -3 034 tkr (-1 380)

•

Likvida medel uppgick till 11 192 tkr (1 399) vid periodens utgång

Händelser under kvartalet

VD kommenterar

I februari 2014 tillträdde Magnus Jörsmo rollen

I och med att vi nu har infrastruktur och kompe-

som vd på DEFLAMO AB. Han ersatte Fredrik

tens på plats enligt den plan som lades fast i slu-

Westin, som istället tillträdde tjänsten som CTO

tet av 2013, kan vi med full intensitet fokusera på

med ansvar för supply chain och kvalitetssäkring.

försäljning och produkt/applikationsutveckling. De

Under kvartalet intensifierades arbetet med rekrytering av den nya säljfokuserade organisationen
och Thomas Klemedsson rekryterades till rollen
som Senior Application Chemist.
Beslut fattades om att flytta huvudkontoret till
Öresundsregionen. Därigenom kommer man närmare de viktigaste marknaderna och får dessutom
enklare att rekrytera rätt kompetens.

resurser vi knutit till oss ger oss markant större
möjligheter till det eftersom flera av dem har stor
erfarenhet av våra kunder, deras applikationer
och behov.
Vi ser ett stort intresse för att utveckla mer miljövänliga lösningar trots att stora delar av världsmarknaden fortfarande befinner sig i en konjunktursvacka. Många väntar sig en fortsatt skärpning
av lagstiftningen för användning av miljöfarliga
kemikalier och den påskyndas av en allt starkare

Händelser efter rapportperioden
Under första kvartalet inleddes ett intensifierat
säljarbete vilket hittills resulterat i ordrar för test i
produktionsskala hos en europeisk tillverkare av
flexibel PVC-film och en global golvtillverkare.
Efter beslut på extra stämma den 2 april består
styrelsen av följande ledamöter; Fredrik Westin,
Lennarth Cronsell, Björn Rönnmark, Jan-Ove
Aspeblad, Jan Blomquist och Åsa Hansdotter.

drivkraft från konsumenterna, som blir alltmer
medvetna och efterfrågar produkter som inte är
farliga för hälsa och miljö.
Vår höga miljöprofil är det som skiljer ut oss från
andra, men vi är samtidigt övertygade om att
prestanda och kostnadseffektivitet i slutändan är
avgörande. Därför lägger vi mycket resurser på
att bevisa att våra produkter även tekniskt är
minst lika bra eller bättre än de miljö- och hälsofarliga kemikalier som idag dominerar på mark-

På efterföljande konstituerande styrelsemöte val-

naden.

des Fredrik Westin till ny styrelseordförande.

Vårt labb, där vi utför brandskyddstester åt våra

Den 22 april meddelade DEFLAMO AB också att

kunder och vidareutvecklar våra produkter, är en

ytterligare tre strategiska rekryteringar har ge-

viktig pusselbit för att minska de ofta mycket

nomförts.

långa utvecklingstiderna med våra kunder och
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snabbare komma till kommersiella leveranser.

ningsprocesser till de delar som berör flam-

Därför fortsätter vi också att lägga extra resurser

skyddsteknologi.

för att vidareutveckla labbet med, till exempel, ny
testutrustning.
Att vi fått order för tester i produktionsskala från

Personal
DEFLAMO hade vid kvartalsskiftet sex anställda.

kunder inom två olika segment, PVC-film och

Investeringar

golv, ser vi som en bekräftelse på att marknaden

Under perioden har en mindre investering om 6

fått upp ögonen för oss och att vi jobbar på rätt
sätt. Där har arbetet kommit en bra bit på vägen

tkr gjorts.

och testerna är lovande. Ordersummorna är än så

Finansiering

länge relativt små, men om de avslutande tester-

Kassaflödet från den löpande verksamheten under

na fortsätter visa på att Apyrum ger det bästa

perioden var -1 879 tkr (-893 tkr).

flamskyddet för dessa kunder kan framtida beställningar bli betydande.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten har
under perioden tillfört -312 tkr (1 889 tkr). Efter
avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet -2 197 tkr (997 tkr).

Allmänt om verksamheten
DEFLAMO AB är ett specialkemiföretag som ut-

Likviditet

vecklar, producerar och marknadsför naturliga

Likvida medel uppgick per 2014-03-31 till 11 192

flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum.

tkr (1 399 tkr).

Apyrum är patenterat, miljövänligt och biologiskt
nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrens-

DEFLAMOs aktie och handel
Listningsnamn: DEFLAMO B

kraftigt i industriellt bruk.
DEFLAMO samarbetar i dag med industriföretag
som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och
andra material som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på
brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa.
Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som
innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor
och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för
miljö och hälsa.
DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag
som är listat på Aktietorget och äger patenten för

Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.aktietorget.se
Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats
sedan bolagets senast avlämnade rapport.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.

Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela
Europa och i delar av Asien. Inom området finns
en tredjedel av världsmarknaden för flamskydds-

Finansiellt kalendarium
Händelse

Datum

Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling,

Årsstämma

2014-06-12

produktion, marknadsföring och försäljning. En

Delårsrapport för Q2 2014

2014-08-29

Delårsrapport för Q3 2014

2014-11-07

Bokslutskommuniké 2014

2015-02-13

medel.

central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverk-
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Räkenskaper i sammandrag
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Resultaträkning (kr)
Omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

2014-01-01 2014-03-31
25 595
-35 553
-9 958
-2 557 727
-2 567 685
-466 261
-38 502
-3 072 448

2013-01-01 2013-03-31
25 169
-20 941
4 228
-937 801
-933 573
-446 135
-30 425
-1 410 133

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Balansräkning (kr)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2014-03-31
12 217 841
44 190
12 262 031
522 473
261 841
11 192 249
11 976 563
24 238 594

2013-03-31
13 229 841
66 611
13 296 452
546 480
267 620
1 398 773
2 221 873
15 518 325

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ansamlad förlust
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

4 219 013
51 027 189
-36 486 931
18 759 271
3 158 862
3 158 862
531 974
1 788 487
2 320 461
24 238 594

3 053 304
35 474 435
-28 438 557
10 089 183
3 791 663
3 208 331
188 853
1 448 626
1 637 449
15 518 325

2014-01-01 2014-03-31

2013-01-01 2013-03-31

-1 878 601

-892 566

-6 000

0

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Kassaflöde (kr)
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-312 500

1 889 091

-2 197 101
13 389 350
11 192 249

996 525
402 248
1 398 773

Antal B-aktier (st)
53 096 090

Totalt antal aktier (st)
63 312 200

Antal aktier
Tidpunkt
2014-03-31

Antal A-aktier (st)
10 216 110

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Järfälla 2014-05-09

För ytterligare information kontakta:

DEFLAMO AB (publ)
VD Magnus Jörsmo
Magnus Jörsmo

073-973 58 28

Verkställande direktör

magnus.jorsmo@deflamo.com
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