Delårsrapport januari - juni 2014
§

Nettoomsättningen uppgick till 143 tkr (18)

§

Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till –5 748 tkr (–2 015) och resultatet uppgick
till -6 753 tkr (-2 985)

§

Likvida medel uppgick till 7 455 tkr (451) vid periodens utgång

§

Åtta (8) kundprojekt har avancerat till produktionstester hos kund (0)

VDs kommentarer
Under årets andra kvartal har vi haft glädjen att se hela åtta (8)
projekt gå över i produktionstester, som är det sista steget före
kommersiell försäljning. Projektportföljens potential på årsbasis
är i nuläget ca 115 MSEK, varav polymerapplikationer står för ca
85%.
Vi har dessutom jobbat hårt med att träffa så många potentiella
kunder som möjligt för att ytterligare etablera Deflamo som ett
konkurrenskraftigt bolag med framtidssäkra produkter.
Parallellt med detta har den planerade uppbyggnaden av vår
säljdrivna organisation fortlöpt för att möjliggöra
kommersialiseringen av Deflamo på bästa sätt.
Den planerade expansionen är till stor del genomförd genom
rekryteringen av våra mycket kompetenta team-medlemmar och
investeringarna i vår nya labbutrustning. Vi har därmed en
mycket bra plattform att utgå ifrån och intresset för Apyrum är
större än någonsin.
Affärsutveckling
För att lättare kunna följa utvecklingen av affärerna inför vi en ny
indelning av var vi befinner oss i säljcykeln i de olika projekten:
1.

Potential
(Kund som besökts och visar intresse för Apyrum)

2.

Labbtester
(Kund har startat egen labbutvärdering av Apyrum)

3.

Brandtester
(Labbtillverkade produkter brandtestas hos Deflamo)

4.

Produktionstester
(Kund testar Apyrum i riktig produktionsskala)

Viktiga händelser efter rapportperioden

30 jun-14

31 mar-14

Produktionstester

8

0

Brandtester

4

1

Labtester

24

5

Potential

15

16

Totalt

51

22

Händelser under andra kvartalet
•
Anställning av nya säljansvariga och
applikationstekniker från polymerindustrin
•

Inval av nya medlemmar och ny styrelseordförande till
styrelsen vid extra bolagsstämma

•

Beslut om investering i konkalorimeter och
labbvalsverk. Dessa ger oss en unik position som
tillverkare av flamskyddsmedel och kommer att minska
utvecklingstiderna väsentligt

Deflamo AB
Höjdrodergatan 32
SE-212 39 Malmö
Sweden

Den 1 augusti flyttade bolaget in i nyanpassade
lokaler i Malmö

•

En extra bolagsstämma den 28 augusti
beslutade bifalla styrelsens förslag till införande
av ett incitamentsprogram för ledning och
anställda i bolaget

•

Labbvalsverket har levererats medan
konkalorimetern har beställts och kommer att
levereras i september

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar,
producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum till
olika användare på den europeiska marknaden.
Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som
innehåller till exempel brom, klor och antimon med
ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.
Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande
anledningar:

Som nämndes inledningsvis har ett flertal kunder också kommit
över till produktionstester; det sista steget före repetitiva ordrar.
Status/Antal projekt

•

•
•

De överlägsna miljöegenskaperna
Den konkurrenskraftiga pris/prestandarelationen, även jämfört med traditionella
flamskyddsmedel

•

Tillgången till Deflamos applikationskunskap
och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att
minska kundens utvecklingskostnader och
Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella
flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material,
men vi samarbetar även med kunder inom flera olika
områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling.
En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda
hjälp med formulering, testning och införande av
flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till
att våra kunder kan utveckla nya produkter med
miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är
listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums
miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i
delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av
världsmarknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar
ca 12 mdr SEK.
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Phone +46 (0) 40 61 99 500
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Resultaträkning i sammandrag
2014-01-01
2014-06-30

Resultaträkning (kr)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat

2013-01-01
2013-06-30

164 258

58 591

-208 727

-56 306

-44 469

2 285

Rörelsens kostnader

-5 703 105

-2 017 100

Rörelseresultat

-5 747 574

-2 014 815

-932 520

-892 267

-73 071

-77 632

-6 753 165

-2 984 714

Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat
Balansräkning i sammandrag
Balansräkning (kr)

2014-06-30

2013-06-30

Immateriella anläggningstillgångar

11 757 189

12 789 314

Materiella anläggningstillgångar

38 583

61 006

Finansiella anläggningstillgångar

50 000

0

Summa anläggningstillgångar

11 845 772

12 850 320

Varulager mm

660 651

538 198

Kortfristiga fordringar

455 664

215 345

Kassa och bank

7 455 018

451 445

Summa omsättningstillgångar

8 571 333

1 204 988

20 417 105

14 055 308

4 276 066

3 053 304

Fritt eget kapital

51 869 459

35 471 026

Ansamlad förlust

-40 167 647

-30 013 137

15 977 878

8 511 193

Långfristiga skulder

2 291 662

3 708 329

Summa långfristiga skulder

2 291 662

3 708 329

360 038

563 540

Övriga skulder

1 787 527

1 272 247

Summa kortfristiga skulder

2 147 565

1 835 787

20 417 105

14 055 308

2014-01-01
2014-06-30

2013-01-01
2013-06-30

-5 243 113

-1 753 149

Summa tillgångar

Bundet eget kapital

Summa eget kapital

Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde (kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-635 219

1 802 346

Summa kassaflöde

-5 934 332

49 197

Likvida medel vid periodens början

13 389 350

402 248

7 455 018

451 445

Likvida medel vid periodens slut
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Antal aktier
Tidpunkt

Antal A-aktier (st)

Antal B-aktier (st)

Totalt antal aktier (st)

10 216 110

53 069 090

63 312 200

2014-06-30

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.

Investeringar
Under perioden har nya investeringar gjorts om totalt 56 tkr.
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden
var -5 423 tkr (-1 753 tkr).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten under perioden
var -635 tkr (1 802 tkr). Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet -6 114 tkr (49 tkr).
Likviditet
Likvida medel uppgick per 2014-06-30 till 7 455 tkr (451 tkr).
Personal
Deflamo hade vid halvårsskiftet 8 personer anställda varav 6
på heltid.
Deflamos aktie och handel
Listningsnamn: Deflamo B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.aktietorget.se

Deflamo AB
Höjdrodergatan 32
SE-212 39 Malmö
Sweden

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna
har ej förändrats sedan bolagets senast avlämnade rapport.
Finansiellt kalendarium
Delårsrapport för Q3 2014:

2014-11-07

Bokslutskommuniké 2014:

2015-02-13

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.
Malmö 2014-08-29
Deflamo AB (publ)
Magnus Jörsmo
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta
VD Magnus Jörsmo
073-973 58 28
magnus.jorsmo@deflamo.com
Uttalanden om framtiden
Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden.
Sådana uttalanden är förknippade med risker och
osäkerhet. Den faktiska utvecklingen och resultaten
kan avvika betydligt från de förväntningar vi ger
uttryck för här, på grund av olika faktorer som till stor
del ligger utanför Deflamo AB:s (publ) kontroll.
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