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Delårsrapport januari – september 2011
•

Omsättningen uppgick till 86 tkr (31)

•

Rörelseresultatet efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till –4 354 tkr (-2 086) och resultatet
uppgick till -4 494 tkr (-2 090). Resultatet har belastats av en nedskrivning av tidigare aktiverade
licenskostnader. Nedskrivningen uppgår till -1 633 tkr och är av engångskaraktär och har samband med
patentköpet.

•

Likvida medel uppgick till 1 545 tkr (2 254) vid periodens utgång. Momsfordran uppgående till 878 tkr
redovisas som kortfristig fordran i periodens rapport.

Marknad
En nyligen publicerad marknadsanalys av
flamskyddsmarknadens utveckling och framtid anges att
flamskyddsmarknaden fortsätter att växa de kommande
sju åren till följd av ökad användning av plast och andra
mer brännbara material och striktare krav på
brandsäkerhet. Världsmarknaden väntas växa till 5,8
miljarder USD fram till 2018 med Kina och Asien i
spetsen. Miljökrav från myndigheter kommer
huvudsakligen att påverka de halogenerade (bromerade
och klorerade) flamskyddsprodukterna och den största
tillväxten kommer att ske i de organiska
fosforföreningarna samt metalloxidsystemen.
I analysen förutsäger man att företagen som använder
flamskyddsmedel kommer att vara mer aktiva och söka
nya teknologier. De måste samarbeta med
utvecklingsföretagen för att anpassa nya
flamskyddssystem till deras processer och
slutanvändarnas krav.

flamskyddade produkten har mycket låg miljöpåverkan,
tom bättre än ull. DEFLAMO bedömer att projektet har
betydelse för att marknadsföra vår teknologi och skapa
nätverk som leder till nya kunder.
Under tredje kvartalet har en kund tillverkat ett parti
flamskyddat kraftpapper för kommersiell utvärdering
och provning. Tester av kraftpappret i olika applikationer
samt utvärderingar av dessa beräknas pågå under
resten av året.
Forskning, utveckling och tillverkning
Under perioden har DEFLAMO arbetat med att utveckla
och effektivisera tillverkningen vad avser processer och
inköp av råvaror. Tillverkning av Apyrum sker löpande i
England. Produkten lagerhålls för att möjliggöra korta
leveranstider.

Allmänt om verksamheten
DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar,
Flera tunga politiska beslut och uttalanden har gjorts för producerar och marknadsför det miljövänliga
flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och
att förhindra användandet av farliga halogenerade
tjänsteföretag i Europa.
flamskyddsmedel. Bland annat kommer HBCD som
används i expanderad polystyren, elektronik och
Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt
textilbestrykning att tas bort från marknaden.
nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt
i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums
Applikationsprojekt och försäljning
unika miljö- och hälsoegenskaper.
DEFLAMO har levererat Apyrum som använts i tester,
Vi samarbetar i dag med industriföretag inom flera olika
både i de redan etablerade PVC-projekten och i nya
områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med
projekt. Flera nya applikationsprojekt har startats där
mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt,
Apyrum används i PVC för att ersätta diantimontrioxid
Apyrum, ersätter farliga flamskyddsmedel som
(DAT). DAT är reproduktionstoxiskt och dyrare än
innehåller till exempel brom, klor, antimon och
Apyrum vilket ger Apyrum god konkurrenskraft.
fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och
Resultaten har varit framgångsrika och bekräftar vår
hälsa.
uppfattning om att Apyrum fungerar i fler PVCapplikationer än film.
DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är
listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums
Textil/fiberprojektet REDFR har slutförts och resultaten
miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i
har publicerats i flera tidningar. Resultaten är mycket
delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av
positiva för DEFLAMO där Apyrum är den produkt som
världsmarknaden för flamskyddsmedel.
klarade både brandskyddskraven och miljökraven bäst.
REDFR-projektet har resulterat i en metod som kan
användas för att flamskydda återvunnen textilfiber som
kan återanvändas vid möbeltillverkning mm. Den
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tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och
optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som
berör flamskyddsteknologi.
Finansiering, nyemission och teckningsoption
Under tredje kvartalet genomförde bolaget en
kvittningsemission mot en revers på 2,5 mkr avseende
en del av förvärvet av patent och de materiella
rättigheterna. Kvittningsemissionen utgjordes av
2 miljoner B-aktier som registrerades den 2011-08-29.

Personal
DEFLAMO har 5 personer anställda.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga

Räkenskaper i sammandrag
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

86 261

31 097

Handelsvaror

-102 341

-28 454

Bruttoresultat

-16 080

2 643

-4 338 341

-2 089 005

-4 354 421

-2 086 362

Resultaträkning (kr)
Omsättning

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

-139 891

-3 204

-4 494 312

-2 089 566

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

2011-09-30

2010-09-30

15 716 600

2 146 433

71 579

19 864

15 788 179

2 166 297

454 821

88 284

1 166 103

378 281

1 545 354

2 253 908

3 166 278

2 720 473

18 954 457

4 886 770

2 814 782

2 027 213

Fritt eget kapital

15 115 197

4 314 160

Ansamlad förlust

-4 494 312

-2 089 566

Summa eget kapital

13 435 667

4 251 807

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

4 354 166

0

4 354 166

0

Leverantörsskulder

404 303

33 551

Övriga skulder

760 321

601 412

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 164 624

634 963

18 954 457

4 886 770

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

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

-3 240 148

-2 137 995

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 858 580

-1 585 655

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 042 911

4 708 346

Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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764 183

984 696

781 171
1 545 354

1 269 212
2 253 908
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Aktiekapitalets utveckling under året
Aktie kapital
Belopp vid årets ingång
Disp fg års resultat
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Årets resultat 2011

916 757

Reserv
fond
1 110 456

Pågående
Nyemission
0

787 569

Överkursfond
16 725 717

Balanserat
resultat
-12 444 558
-3 067 139

Årets resultat
-3 067 139
3 067 139

18 255 342
-4 354 165
-4 494 312

Belopp vid utgången av Q-3 2011

1 704 326

1 110 456

0

30 626 894

-15 511 697

13 435 667

Antal aktier
Tidpunkt
2011-09-30

Antal A-aktier (st)
10 216 110

Antal B-aktier (st)
23 870 406

Totalt antal aktier (st)
34 086 516

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

Investeringar
Under de tre första kvartalen 2011 har Bolaget
investerat i egen forskning och utveckling med 15 717
tkr. Detta har skett i form av förvärvade patent och
rättigheter. Periodens resultat har belastats av en
nedskrivning av tidigare aktiverade licenskostnader.
Nedskrivningen uppgår till 1 633 tkr och är av
engångskaraktär. Avskrivningen på denna tillgång görs
på 10 år.

Finansiellt kalendarium
Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-10
Årsredovisningen för 2011: 2012-05-04
Delårsrapport för Q1 2012: 2012-05- 04

Investeringarna avser därutöver kostnader som har
Årsstämman: 2012-05-29
bokförts som immateriella tillgångar och avser löner
som har direkt samband med produktutveckling och
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning
produktionsutveckling och har bedömts ha ett bestående av bolagets revisorer.
värde för bolaget.
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det
tredje kvartalet –3 240 tkr (- 2 138 tkr).
Nyemission och kvittningsemission har tillfört
19 043 tkr. Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet 764 tkr (985
tkr).
Likviditet
Likvida medel uppgick per 2011-09-30 till 1 545 tkr
(2 254 tkr). En momsfordran uppgående till 878 tkr som
har samband med patentköpet redovisas som
kortfristiga fordringar och har inbetalats till bolaget efter
rapportperioden.

Järfälla 2011-11-18
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

DEFLAMOs aktie och handel
Listningsnamn: DEFLAMO B
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
bolaget senast avlämnade rapport.
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