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Bokslutskommuniké 2012


Omsättningen uppgick till 149 tkr (225)



Rörelseresultatet efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till –5 485 tkr (-5 751) och resultatet
uppgick till -5 632 tkr (-5 885).



Likvida medel uppgick till 402 tkr (781) vid periodens utgång.

•
Sammanfattning av händelser under 2012
•
Under första kvartalet startades sju nya utvecklingsprojekt tillsammans med kunder. Två i England, två i
Frankrike, två i Sverige samt ett i Belgien. Fem av
de nya projekten avser PVC. Vid första kvartalets utgång drevs 17 projekt inom PVC. Flertalet av dessa
•
har startats under andra halvan av 2011.
•

Samarbetet med Exportrådet i Paris har fortsatt under första kvartalet 2012, för att hitta nya kunder i
de fransktalande länderna med särskild inriktning
mot Belgien.

•

•

I mitten av mars deltog DEFLAMO på branschkonferensen ”PVC Formulation 2012” i Düsseldorf med
monter och display vilket resulterade i många nya
kontakter och flera nya potentiella kunder.

•

Under första kvartalet påverkades försäljningen negativt av att bolaget inte kunde leverera inkomna order fullt ut. Anledningen till detta var fortsatta störningar i produktionen som tog längre tid än förväntat
att komma till rätta med. Störningarna påverkade
endast Apyrumpulver i den högsta kvalitetsklassen.
•
Övriga Apyrumkvaliteter tillverkas utan problem.

•

•

•

Den 26 mars 2012 genomfördes en riktad nyemission och samtidigt beviljades ett lån från Almi. Avsikten med finansieringen var att öka försäljningsaktiviteterna samt att expandera verksamheten. Nyemis- •
sionen uppgick till 2,5 miljoner kronor och var riktad
till tre investerare.
Andra kvartalet var ett av de mest intensiva någonsin för DEFLAMO. Då ingicks avtal och 15 kundprojekt startades. Vid halvårsskiftet uppgick de aktiva
projekten till 59 stycken varav 20 i Sverige, 10 i
Frankrike, 7 i Tyskland och 4 i England. Vi kan sammanfatta första halvårets verksamhet med att konstatera att intresset och behovet av DEFLAMOs produkter samt Bolagets förmåga att initiera kundprojekt är mycket god.

Det tredje kvartalet startades sex nya kundprojekt
trots semestermånader i Europa med lägre aktivitet
på våra kunders utvecklingslabb. Projekten startades
i Sverige och i Finland och avser teknisk textil, PVC
och andra plaster.
Genom Enterprise Europe Network har bolaget kommit i kontakt med ytterligare sex företag som är intresserade av att utvärdera Apyrum.
I november meddelade DEFLAMO att man framgångsrikt anpassat bolagets miljövänliga flamskyddsmedel Apyrum så att det kan användas för att
flamskydda skumplast (polyuretanskum). Det innebär att en helt ny marknad värd ca 1 miljard kronor
öppnats för oss. Vi har redan ett antal intresserade
kunder och bedömer att den första volymordern på
denna nya marknad bör kunna tas i slutet av 2013.
Då Apyrum är både billigare och miljövänligare än de
produkter vi konkurrerar med bör vi kunna ta en stor
del av denna marknad. Detta blir förstås ett mycket
bra tillskott till de marknader där Apyrum redan fungerar.
Under fjärde kvartalet påbörjades tillverkningen av
den nya produkten för PUR-skum påbörjats för leverans under fjärde kvartalet i syfte att våra kunder
ska påbörja utvärdering för användning i PUR.
Under slutet av året meddelade Bolaget att man har
fördjupat samarbete med ett tyskt pappersföretag.
Samarbetet syftar till att utveckla ett flamskyddat
specialpapper med högt ställda miljökrav. Målsättningen är att papperet ska lanseras under våren
2013.

Viktiga händelser efter rapportperioden
•
Bolaget genomförde en riktad nyemission och därigenom förstärkt kassan med 1,2 miljoner kronor. Avsikten med emissionen var att utvidga ägarkretsen i
bolaget samt att förstärka kassan i syfte att öka försäljningsaktiviteterna och fortsätta att expandera
verksamheten. Nyemissionen riktades till en grupp
Under andra kvartalet utvecklades en ny variant av
investerare som bedömdes vara av strategisk betyApyrum till PVC. Produkten är framtagen för tillverkdelse för DEFLAMO då de besitter färdigheter i komning av mycket tunn plast-film och uppfyller extremt
munikation, PR & IR samt erfarenhet av finansiering
höga krav med avseende på renhet och partikelstoroch aktiemarknad samt därutöver har ett stort konlek.
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taktnät inom finansmarknad, näringsliv samt europeisk kemiindustri. Den riktade emissionen omfattade
1 097 725 B-aktier med teckningskursen 1,10 kronor. Efter emissionen finns 10 216 110 A-aktier och
27 240 858 B-aktier. Totalt antal aktier är 37 456
968 st.
•

•

DEFLAMO erhöll en order på Apyrum för att användas i flamskyddad plastväv. Det är en genombrottsorder som öppnar upp ett nytt applikationsområde i
PVC-segmentet. Efter en längre tids gemensamt utvecklingsarbete har de specificerade egenskaperna
uppnåtts och vår kund har beslutat att gå vidare till
produktion och lansering av den nya produkten.
Efter periodens slut har provningar i fullskalig produktion hos våra kunder bekräftat att produkten nu
uppfyller kvalitetskraven.

Marknad
Det finansiella osäkerheten i Europa har påverkat vår
verksamhet negativt under året. Flera företag har ställt
in eller skjutit upp sina utvecklingsprojekt. Företag som
tillverkar träfiberbaserade skivor är särskilt hårt drabbade med flera konkurser i Sverige. Trots att konjunkturen
är svagare så finns flera positiva signaler. Materialval och
kemikalieval blir mer uppmärksammat och viktigt. Även
brandkraven på byggnader, transportmedel, möbler och
elektronik fortsätter att anpassas, utvecklas och skärpas.
I Kalifornien pågår ett politiskt försök att begränsa användandet av farliga kemikalier genom att ändra brandkraven avseende vissa möbler, för att därigenom minska
användningen av bromerade flamskyddsmedel. Det är
ett politiskt genombrott som kommer att få stort genomslag på marknaden för halogenerade flamskyddsmedel. Det nya är att man är villig att kompromissa, eller
omdefiniera brandsäkerhetsbegreppet för att vinna “kemikaliesäkerhet”.

Försäljningen har under året försenats av kvalitetsbrister
vid tillverkningen och fel i råvaror. Detta är nu åtgärdat
och under sista kvartalet levererades den nya produkten
till flera av våra kunder för utvärdering och provkörningar. I januari 2013 har tillverkning av tunn PVC-film i fullskalig produktion hos en av våra kunder slutligen bekräftat att produkten nu uppfyller kvalitetskraven.
Vår tillverkningskapacitet kan med nuvarande maskinpark möta behovet under 2013.
Under 2013 kommer vi att även att tillverka den nya
formen av Apyrum för polyuretanskum. Provtillverkning
ska ske i nära anslutning till utvecklingsprojekten inom
PU.
Allmänt om verksamheten
DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.
Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt
nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt
i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums
unika miljö- och hälsoegenskaper.
Vi samarbetar i dag med industriföretag inom flera olika
områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med
mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt,
Apyrum, ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon 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 Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar
av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel.

Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i förDessa förändringar påverkar de företag som köper flam- säljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillskyddsmedel och flamskyddade produkter eftersom poli- sammans med kunderna utveckla, utvärdera och optitiker och allmänhet ställer krav på att välja miljövänliga- mera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör
re alternativ, även om det blir dyrare eller mindre säflamskyddsteknologi.
kert. Det kommer att få till följd att företagen som tillverkar flamskyddade material kommer att kunna få
Finansiering och nyemission
bättre betalt för sina produkter och tekniken för att utUnder första kvartalet genomförde bolaget en riktad nyveckla och tillverka flamskyddade material kommer att
emission som tillförde bolaget 2,5 miljoner kronor. Unbli mer avancerad, när man lämnar de gamla miljö- och der fjärde kvartalet påbörjades ytterligare en riktad
hälsofarliga flamskyddssystemen.
emission på 1,2 Mkr. Den registrerades i början av januari 2013. Därutöver har bolaget tagit ett lån från Almi på
Applikationsprojekt och försäljning
1 Mkr.
Under fjärde kvartalet har DEFLAMO startat åtta nya
kundprojekt. Alla projekten ligger utanför Sverige. Fyra Personal
är produkter med naturfiber eller naturfiberkompositer.
DEFLAMO har 5 personer anställda.
Två av kunderna arbetar med avancerade system för
coating och en av dessa är världsledande inom sitt område. Det är både inspirerade och lärorikt att träffa nya
kunder och att samarbeta med ledande kemister och ingenjörer inom ett speciellt område är alltid lite extra inspirerande. Sammantaget har vi 67 aktiva kundprojekt
vid årets slut.
Forskning, utveckling och tillverkning
I slutet av året genomfördes tillverkningsprov med den
nya produkten för PUR-skum. Vi har redan kunnat förse
våra kunder med provkvantiteter av produkten.
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Räkenskaper i sammandrag
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Omsättning

149 252

225 365

Handelsvaror

-65 142

-196 833

Resultaträkning (kr)

Bruttoresultat

84 110

28 532

-3 912 474

-4 541 941

-3 828 364

-4 513 409

-1 656 061

-1 238 068

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

-147 437

-133 388

-5 631 862

-5 884 865

2012-12-31

2011-12-31

13 670 369

15 259 709

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Balansräkning (kr)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

72 218

Summa anläggningstillgångar

13 742 587

65 588
15 325 297

Varulager mm

546 842

424 722

Kortfristiga fordringar

757 328

430 042

Kassa och bank

402 248

944 636

1 706 418

1 799 400

15 449 005

17 124 697

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Bundet eget kapital

2 928 418

2 814 781

Fritt eget kapital

34 210 231

30 626 895

Ansamlad förlust

-27 028 423

-21 396 562

10 110 226

12 045 114

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

3 291 663

3 208 331

3 291 663

3 208 331

240 608

183 999

1 806 508

1 687 253

2 047 116

1 871 251

15 449 005

17 124 697

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Kassaflöde (kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 249 342

-3 787 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-73 351

-14 862 432

3 780 305

18 813 745

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-542 388

163 465

944 636
402 248

781 171
944 636

Det egna kapitalets utveckling under året
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Disp fg års resultat
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Årets resultat 2012

1 704 326

Belopp vid årets utgång

1 817 962
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Reserv
fond
1 110 456

113 636

Pågående
Nyemission

Överkursfond
30 626 894

1 207 498

Balanserat resultat
-15 511 697
-5 884 865

Årets resultat
-5 884 865
5 884 865

2 380 839
-5 000
-5 631 862

1 110 456
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Antal aktier
Tidpunkt
2012-12-31

Antal A-aktier (st)
10 216 110

Antal B-aktier (st)
26 143 133

Totalt antal aktier (st)
36 359 243

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

Insynspersoners innehav av aktier i bolaget
Namn

Aktieslag

Innehav

Förändring under 2012
Fredrik Westin
DEFL A
1 591 671
0
Fredrik Westin
DEFL B
712 504
0
Leif Söderberg / Sven Håkansson
DEFL A
1 600 000
0
Leif Söderberg / Sven Håkansson
DEFL B
1 200 000
-40 000
Björn Lundman
DEFL A
1 134 531
0
Björn Lundman
DEFL B
622 069
0
Roland Brinkebäck
DEFL A
1 074 538
0
Roland Brinkebäck
DEFL B
406 942
-100 000
Björn Rönnmark
DEFL A
195 048
+1 000
Lennarth Cronsell
DEFL B
90 562
0
Pamela Danielsson Theurer
DEFL B
73 898
+19 265
Fredrik Sivertsson
DEFL B
3 000
0
Hans Pettersson
DEFL B
2 200
0
Margareta Arkstedt
DEFL B
7 500
0
Innehaven omfattar även insynspersoners innehav genom närstående och bolag enligt reglerna om insynspersoners innehav på Aktietorget.

Investeringar
Under 2012 har Bolaget investerat i egen forskning och
utveckling med 45 tkr. Detta avser kostnader som har
bokförts som immateriella tillgångar och avser löner
som har direkt samband med produktutveckling och
produktionsutveckling och har bedömts ha ett bestående värde för bolaget. Därutöver har investeringar i inventarier och verktyg gjorts med 29 tkr.
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året
var -4 249 tkr (-3 788 tkr).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten har under
året tillfört 3 780 tkr (18 815 tkr). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet -542 tkr (163 tkr).
Likviditet
Likvida medel uppgick per 2012-12-31 till 402 tkr (944
tkr).
DEFLAMOs aktie och handel
Listningsnamn: DEFLAMO B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.Aktietorget.se

Finansiellt kalendarium
Årsredovisningen för 2012: 2013-04-26
Delårsrapport för Q1 2013: 2013-04-26
Årsstämma:

2013-05-28

Delårsrapport för Q2 2013: 2013-08-16
Delårsrapport för Q3 2013: 2013-11-08
Bokslutskommuniké 2013:

2014-02-14

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
Järfälla 2013-02-14
DEFLAMO AB (publ)
Fredrik Westin
Verkställande direktör
För ytterligare information kontakta
VD Fredrik Westin,
08-522 188 50,
070-418 49 59,

fredrik.westin@deflamo.se

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats sedan bolaget senast
avlämnade rapport.
Förslag till Årsstämman
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012.
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