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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver utförande av forsknings- och utvecklingstjänster som
förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket
Apyrum för våra egna produkter.
Vår flamskyddsteknologi är effektiv och ofarlig för miljön och är dessutom biologiskt nedbrytbar, vilket är unikt.
Vi erbjuder utvecklingstjänster och brandprovning och deltar i forskning och utveckling av nya material,
kemikalier, processer och produkter. Teknologin är patenterad och utveckling av IPR sker kontinuerligt.
Deflamo erbjuder:
•

Apyrum flamskyddsmedel till industri- och tjänsteföretag som vill ha bra flamskydd och bästa
miljöprestanda (miljövänligt, effektivt och biologiskt nedbrytbart)

•

FoU-tjänster för projektledning, produktutveckling och provning av material och produkter

•

Licensiering av produkter och rättigheter avseende vår teknologi för applikationer, marknader och
tillverkning

•

Utveckling och kommersialisering av nya flamskyddsprodukter och rättigheter i samarbete med företag,
institut och företag.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som har över 1000 aktieägare. Huvudkontor, lager och
laboratorium finns i Karlshamn. Tillverkning sker i samarbete med etablerade och erkända tillverkare samt i
Karlshamn.
Deflamos B-aktie är listad och handlas på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified
Advisor.

Legal struktur
Firmanamnet Deflamo registrerades i juni 2004. Bolaget blev publikt den 29 mars 2007 då den nuvarande firman
registrerades. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt
säte i Karlshamns kommun i Blekinge län. Bolaget skall enligt bolagsordningen bedriva produktion,
marknadsföring och handel med flamskyddsmedel, äga och förvalta dotterbolag samt idka därmed förenlig
verksamhet.
•

Bolaget bildade Deflamo Förvaltning AB under 2014 för förvaring av emitterade teckningsoptioner i
avvaktan på överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram. I nu förevarande optionsprogram med
teckningstid 1 juli-30 september 2020 har för närvarande inga teckningsoptioner överlåtits till deltagare.

•

Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.

•

Bolaget är anslutet till Nasdaq First North där Bolagets B-aktier handlas.

•

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Huvudkontorets adress är Västra kajen 8, 374 31 Karlshamn, telefon 040-619 95 00. Hemsida www.deflamo.com.

Ägarförhållanden
Bolaget är publikt och är ett avstämningsbolag vars aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Såvitt styrelsen för bolaget känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan
några av bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över bolaget. Vidare finns det inte, såvitt
styrelsen för bolaget känner till, några överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till
att kontrollen över bolaget förändras.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018
Kvartal 1
•

•

Deflamo informerar den 12:e januari om bolagets ansträngda finansiella situation och anger att bolaget
måste tillföras likviditet under mars månad samt att bolaget jobbar med att hitta en lösning på
likviditetsbristen genom avyttringar samt andra former av samarbeten.
Extra stämman som hålls i Malmö den 18:e januari beslutade om minskning av aktiekapitalet med
7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter minskningen
uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från
0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

Kvartal 2
•
•

•

•

•
•

•

Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att precisera att rörelsekapital
saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM Nordic AB
rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av
uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i förstudien kan komma
att förlängas och utökas. I kombination med aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är
sammantaget den akuta bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad.
Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre ordrar.
Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella
projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går dock inte i
nuläget att förutsäga.
Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar med 5 960 000 kr per den 31 mars 2018 till följd av osäkerhet i
verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som en följd av att aktiekapitalet inte är intakt
samt kallar till första kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.
Deflamo publicerar en årsredovisning med en oren revisionsberättelse till följd av den osäkerhet som
rådde vid årsskiftet avseende värdering av bolagets tillgångar.
Deflamo meddelar den 29 juni 2018 att en avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB
("PGAB"), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en
investering i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till
en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner
kronor.
Årsstämman och tillika första kontrollstämma beslutar att driva verksamheten vidare samt minska
aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital
till 2 574 103 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från cirka 0,30 kronor till cirka
0,06551 kronor. Till styrelse omvaldes Jan Blomquist, Åsa Hansdotter samt Fredrik Westin.

Kvartal 3
•
•

Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma
På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska drivas
vidare.
o Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter Gyllenhammar
AB. Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 miljoner
kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en
strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
o Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en kapitalandel om
50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av
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Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars
skulle uppstå.
Jan Blomquist omvaldes som styrelseledamot, tillika som styrelsens ordförande, och Carina Heilborn
och Björn Rönnmark nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Verkställande direktör Fredrik Westin lämnar
styrelsen men kvarstår i rollen som bolagets VD.

Kvartal 4
•

Den 26/11 2019 meddelar bolaget att Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin
tjänst som verkställande direktör för Deflamo AB. Fredrik kvarstår dock som vd tills ersättare är på plats,
dock ej längre än sex månader.

Teckningsoptionsprogram för personalen
Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande
befattningshavare. För närvarande har inga teckningsoptioner överlåtits till deltagare. Teckningstid är 1 juli – 30
september 2020 och har teckningskurs 1,1306 SEK, kan öka aktiekapitalet med maximalt 528 765 SEK och öka
antal aktier med maximalt 1 057 530 stycken B-aktier. Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor
för teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna i bolagets incitamentsprogram hanteras i dotterbolaget Deflamo Förvaltning AB.

Utdelningspolitik
Deflamos ekonomiska läge möjliggör inte någon utdelning.

Styrelsens förvaltning
Stämman valde följande personer till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma:
Jan Blomquist, Carina Heilborn och Björn Rönnmark. Till styrelseordförande Jan Blomquist.
Styrelseledamöterna i Deflamo AB representerar erfarenheter från verksamheter såsom industri, kemi, juridik,
ekonomi och företagande. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande
direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av
bolagets styrelse.
Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft 30 protokollförda möten.
Styrelsen har i samband med mötena erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av vd och med ledning av
denna information beslutat i för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl a frågor avseende bolagets
strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje
ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget och av bolagets resultat och finansiella
ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordförande leder styrelsens arbete, företräder bolaget i
ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsens arbete, arbetet mellan styrelse och vd
samt den ekonomiska rapporteringen till styrelsen regleras genom riktlinjer i bolagets regler för styrelsens
arbetsordning. Företagets insider- och kommunikationspolicy baseras på Finansinspektionens riktlinjer utifrån
EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).
Mazars SET Revisionsbyrå AB är revisor med den auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren som påskrivande revisor.
De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. För att säkerställa styrelsens
informationsbehov medverkar ansvarig revisor när bolagets bokslut och bokslutsrapporter behandlas. Revisorn
rapporterar då sina iakttagelser från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.

Deflamo AB

Org.nr. 556648-6204

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Sidan 5 av 17

2018
1 317 828
-18 406 757
3 035 927
Neg

2017
3 731 061
-13 332 112
17 052 159
71

2016
3 872 287
-15 481 572
22 941 158
52

2015
1 110 340
-16 528 902
17 987 709
59

2014
405 325
-14 221 108
16 875 621
50

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition:
-Omföring av föreg års resultat
Nyemission

Aktiekapital Reservfond Överkursfond
19 646 750 1 110 456
3 618 615
-3 618 615
2 307 635

2 574 103

Nedsättning aktiekapital

-17 072 647

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

5 148 206

Balanserat
Årets
Summa
Resultat
resultat
1 065 126 -13 332 111 12 108 836
-9 713 496

13 332 111

0
4 881 738

17 072 647
1 110 456

2 307 635

-18 406 757 -18 406 757
8 424 277 -18 406 757 -1 416 183

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
Överkursfond
balanserade vinstmedel
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

0

2 307 635
8 424 277
-18 406 757
-7 674 845
-7 674 845
-7 674 845

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter
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RESULTATRÄKNING
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

3

1 317 828
22 383
1 340 211

3 731 061
98 151
3 829 212

4

-1 334 100
-2 329 162
-2 966 081

-3 272 102
-3 239 054
-7 101 125

-12 898 967
-19 528 310

-2 475 820
-16 088 102

-18 188 099

-12 258 889

0
37 737
-256 395
-218 658

-100 000
2 515
-975 736
-1 073 221

Resultat efter finansiella poster

-18 406 757

-13 332 111

Årets resultat

-18 406 757

-13 332 111

Resultaträkning
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

5
4
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

2018-12-31

2017-12-31

0
0
0

0
5 469 043
5 469 043

8

800 000
0
800 000

8 229 924
0
8 229 924

10

0
0

0
0

800 000

13 698 967

189 160
189 160

1 081 457
1 081 457

313 666
1 702
262 408
115 481
693 257

25 060
38 744
511
95 428
159 743

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 353 510
1 353 510

2 111 992
2 111 992

Summa omsättningstillgångar

2 235 927

3 353 192

SUMMA TILLGÅNGAR

3 035 927

17 052 159

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och
utvecklingsarbeten
Licenser och patent
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Inventarier under installation
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

7
6

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Vaulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2018-12-31

2017-12-31

5 148 206
1 110 456
6 258 662

19 646 750
1 110 456
20 757 206

2 307 635
8 424 277
-18 406 757
-7 674 845

3 618 615
1 065 126
-13 332 111
-8 648 370

-1 416 183

12 108 836

0
0

2 500 000
2 500 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 793 333
426 070
0
120 429
1 112 278
4 452 110

333 333
420 814
0
181 276
1 507 900
2 443 323

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 035 927

17 052 159

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

14
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

2018-12-31

2017-12-31

-18 160 432
12 898 967
37 737
-246 325
37 042

-12 258 890
2 475 820
2 515
-975 737
-109 858

-5 470 748

-10 866 150

892 297
-570 556
-451 213

-467 797
950 895
-5 534 052

-5 600 220

-15 917 104

Investeringsverksamheten
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar

0

-94 249

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-94 249

Finansieringsverksamheten
Amortering av finansiella skulder
Emissionskostnader
Nyemission

-40 000
-29 950
4 911 688

-388 888
-2 284 971
15 722 137

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 055 071

13 048 278

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

-758 482
2 111 992

-2 963 074
5 075 066

Likvida medel vid årets slut

1 353 510

2 111 992

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(+)/ökning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not
9
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget annat anges
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Närståendetransaktioner och upplysningar om närstående
EU:s marknadsmissbruksförordning ”Marknadsmissbruksförordningen” är från och med den 3 juli 2016
direkt tillämplig i Sverige. Marknadsmissbruksförordningen ålägger personer i ledande ställning i ett
noterat bolag, samt dem närstående personer, en skyldighet att anmäla sina transaktioner i finansiella
instrument utgivna av bolaget.
Styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares ersättningar, förmåner, rättigheter beträffande
pensioner m.m, samt vid uppsägning framgår av not 5.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är
förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Patent
Aktiverade utvecklingskostnader
Maskiner och inventarier

Antal år
10
5
3-15
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Egenutvecklade Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande
kriterier är uppfyllda:
•

det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

•

avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången

•

det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar

•

utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter
som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt
upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 5
år vilket motiveras av de kommer att tillföra bolaget värden minst under denna tid.
Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionsplaner
redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att
pensionen tjänas in.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde.
Inkomstskatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla
väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per
balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Bolagets ledning gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa bedömningar utvärderas
löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
Som framgår av förvaltningsberättelsen samt av not 16 har bolaget beslutat att avveckla
flamskyddsverksamheten och har ingått i en avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse till en
köpeskilling av 800 tSEK vilket utgör grunden för värderingen av tillgångarna.
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Upplysningar till enskilda poster
Not 3

Inköp och försäljning inom koncernen

2018

2017

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.
Not 4

Exceptionella kostnader
Nedskrivning av lager
Nedskrivning av licenser och patent
Nedskrivning av inventarier

Not 5

Personal

2018

2017

423 066
3 888 535
6 532 189
10 843 790

0
0
0
0

2017

2017

2,00

7,00

1 252 056
0
1 252 056

1 851 332
256 788
2 108 120

878 618
234 033
1 112 651

2 987 673
350 049
3 337 722

606 822

1 628 824

2 971 529

7 074 666

Licenser och patent

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets nedskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

15 776 658
15 776 658
-10 307 615
-3 888 536
-1 580 507
0
0

15 776 658
15 776 658
-8 727 108
0
-1 580 507
-10 307 615
5 469 043

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Not 6
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

1 310 548
1 310 548
-1 310 548
0
0
0

1 310 548
1 310 548
-1 182 376
-128 172
-1 310 548
0

2018-12-31

2017-12-31

8 229 924
0
0
8 229 924
-897 735
-6 532 189
800 000

1 262 164
8 007 828
94 248
9 364 240
-767 141
0
8 229 923

2018-12-31

2017-12-31

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9

Not 10

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Nedskrivningar av immateriella- och materiella
anläggningstillgångar
Summa

2 478 243

2 475 820

10 420 724
12 898 967

0
2 475 820

Andelar i koncernföretag

2018-12-31

2017-12-31

Redovisat
värde
0

Redovisat
värde
0

0

0

Antal aktier

Antal aktier

2018-12-31

2017-12-31

Företag
Organisationsnummer Säte
Deflamo Förvaltning AB
56968-3211
Malmö

Not 11

Antal/Kap.
andel %
100

Antal aktier
Kvotvärde

Antal röster

A-aktie

0,065

10

1 020 411

1 020 411

B-aktie

0,065

1

77 566 589

38 273 089

11

78 587 000

39 293 500

Summa
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Not 12 Förändring av antal aktier och aktiekapital
2003 Bolaget bildas
2004 Nyemission
2004 Nyemission
2005 Nyemission
2005 Nyemission
2006 Nyemission
2007 Split (200:1)
2007 Fondemission
2007 Uppdelning på A och B
2007 Företrädesemission
2007 Omstämpling
2007 Omstämpling
2007 Företrädesemission
2008 Omstämpling
2008 Omstämpling
2008 Omstämpling
2008 Omstämpling
2008 Aktieemission
2009 Teckningsoption
2009 Företrädesemission
2010 Omstämpling
2010 Riktad Nyemission
2011 Företrädesemission
2011 Kvittningsemission
2012 Företrädesemission
2013 Riktad Nyemission
2013 Riktad Nyemission
2013 Företrädesemission
2014 Kvittningsemission
2015 Företrädesemission
2015 Omvänd Split (1:10)
2015 Omstämpling
2015 Teckningsoptioner
2016 Företrädesemission
2017 Företrädesemission
2018 Nedsättning aktiekapital
2018 Nedsättning aktiekapital
2018 Riktad nyemission

Antal aktier
10 000
900
1 200
1 650
1 400
680
12 648 170
9 498 000

2 090 000
13 751 364
2 000 000
2 272 727
1 097 725
1 400 000
23 314 180
1 141 052
31 656 100
-85 471 470
0
848 644
9 310 923
19 637 103

A-aktier
0
0
0
0
0
0
0
0
8 853 840
8 853 840
8 773 840
8 761 840
8 761 840
8 753 840
8 657 840
8 649 840
9 615 840
9 384 653
9 384 653
9 384 653
8 616 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
10 216 110
1 021 611
1 020 411
1 020 411
1 020 411
1 020 411

3 810 160
4 210 160
4 290 160
4 302 160
4 939 160
4 947 160
5 043 160
5 051 160
5 085 160
5 593 676
5 954 432
6 860 499
7 629 042
8 119 042
21 870 406
23 870 406
26 143 133
27 240 858
28 640 858
51 955 038
53 096 090
84 752 190
8 475 219
8 476 419
9 325 063
18 635 986
38 273 089

39 293 500

1 020 411

77 566 589

400 000
637 000

1 277 329
360 756
906 067

B-aktier

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

Totalt antal
10 000
10 900
12 100
13 750
15 150
15 830
1 266 400
1 266 400
1 266 400
13 064 000
13 064 000
13 064 000
13 701 000
13 701 000
13 701 000
13 701 000
13 701 000
14 978 329
15 339 085
16 245 152
16 245 152
18 335 152
32 086 516
34 086 516
36 359 243
37 456 968
33 856 968
62 171 148
63 312 200
94 968 300
9 496 830
9 496 830
10 345 474
19 656 397
39 293 500
39 293 500
39 293 500
78 587 000

Aktiekapital
10 000
10 900
12 100
13 750
15 150
15 830
633 200
633 200
633 200
653 200
653 200
653 200
685 050
685 050
685 050
685 050
685 050
748 916
766 954
812 257
812 257
916 757
1 604 325
1 704 325
1 817 962
1 872 848
1 942 848
3 108 557
3 165 610
4 748 415
4 748 415
4 748 415
5 172 737
9 828 199
19 646 750
11 963 557
2 574 103
5 148 206
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Not 13 Aktieägare och ägarandelar
Aktieägare
Peter Gyllenhammar AB
Gryningskust Holding AB
Förvaltnings AB Hummelbosholm
Leif Nilsson
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Fredrik Westin via bolag/kapf/närst
Jan Blomquist via bolag/kapf/närst
Lennart Willberg
CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C
Magnus Kager
Roland Brinkebäck
Nordea Bank ABP
Västmanlands Dala Nation
TAQ Investment AB
Ålandsbanken AB
Eminova Fondkommission
Leif Runo Söderberg
SH Förvaltning
Pär Stenstierna via bolag/kapf/Närst
Christian Mörk
ÖVRIGA ÄGARE
Summa

Totalt innehav

Antal AK A

Antal AK B Innehav Röster
(%)
(%)

39 308 317
4 366 395
2 513 045
1 156 405
2 124 192
327 571
1 332 393
1 309 739
1 356 110
219 550
157 586
1 085 805
802 357
161 211
722 899
694 445
120 931
120 931
48 877
480 043
20 178 198
78 587 000

0
0
0
122 890
0
159 168
37 823
36 800
0
108 557
107 454
0
0
64 000
0
0
48 000
48 000
48 827
0
238 892
1 020 411

39 308 317 50,0% 44,8%
4 366 395
5,6%
5,0%
2 513 045
3,2%
2,9%
1 033 515
1,5%
2,6%
2 124 192
2,7%
2,4%
168 403
0,4%
2,0%
1 294 570
1,7%
1,9%
1 272 939
1,7%
1,9%
1 356 110
1,7%
1,5%
110 993
0,3%
1,4%
50 132
0,2%
1,3%
1 085 805
1,4%
1,2%
802 357
1,0%
0,9%
97 211
0,2%
0,8%
722 899
0,9%
0,8%
694 445
0,9%
0,8%
72 931
0,2%
0,6%
72 931
0,2%
0,6%
50
0,1%
0,6%
480 043
0,6%
0,5%
19 939 306 25,7% 25,4%
77 566 589 100,0% 100,0%

Bolaget har 1 301 stycken aktieägare.
Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del
Långfristig del
Not 15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Summa ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

2 793 333
0

333 333
2 500 000

2018-12-31

2017-12-31

4 000 000

4 000 000

4 000 000
0

4 000 000
0

Skulder för vilka säkerheter ställts
Företagsinteckningar
Hyresgaranti
Företagsinteckningarna är ställda till ALMI som säkerhet för lån.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
•

Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att initiera åtgärder för
avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny
verksamhetsinriktning.

•

Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en avsiktsförklaring gällande
omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar
gemensamt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Givet Transaktionens
genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens
slutförande avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och
rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5
procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Ambitionen är att Transaktionen ska
slutföras under Q2 2019.

•

I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen har beslutat att
upprätta kontrollbalansräkning.

•

Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har ingått en
Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet bruk om överlåtelse av befintlig
flamskyddsverksamhet till en köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut om
nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december 2018 och att man
samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar till första kontrollstämma.

•

Den 18 mars hålls extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)
beslutade stämman i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.

•

Bolagets verksamhet är avhängig av att avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv samt
avsiktsförklaring om överlåtelsen av flamskyddsverksamheten och lösen av lånet till Almi
genomförs. Även om det är troligt att transaktionerna som beskrivs i avsiktsförklaringarna
genomförs finns ingen garanti för att det sker på beskrivet sätt. Om transaktionen ej
genomföres kommer beslutet om avyttring av verksamhet eller tillgångar initieras.

Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 18

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutning
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Underskrifter
Karlshamn 2018-04-05

Fredrik Westin
Verkställande direktör

Jan Blomquist
Ordförande

Carina Heilborn

Björn Rönnmark

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Mazars SET Revisionsbyrå
Tomas Ahlgren
Auktoriserad revisor

april 2018

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Deflamo AB (publ)
Org. nr 556648-6204
Rapport om årsredovisningen

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Deflamo AB
(publ) för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Deflamo AB (publ):s finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Deflamo AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Upplysningar av särskild betydelse
Vi vill fästa uppmärksamheten på not 16 i de finansiella
rapporterna. Av not 16 framgår att verksamheten är avhängig av
att avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv genomföres samt
avsiktsförklaring om överlåtelsen av flamskyddsverksamheten
och lösen av lånet till Almi genomförs. Vidare framgår i not 16;
även om det är troligt att transaktionerna som beskrivs i
avsiktsförklaringarna finns ingen garanti för att de genomförs på
beskrivet sätt. Om denna transaktion ej genomföres kommer
beslutet om avyttring av verksamhet eller tillgångar initieras. Vi
har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
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•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Deflamo AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Deflamo AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Malmö,
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Tomas Ahlgren
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
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