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2022 2021 2022 2021 2021

TSEK Q3 Q3 Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 4.207 4.043 13.945 28.556 57.198

Rörelseintäkter 13.863 12.554 34.261 29.494 54.549

Rörelseresultat -11.593 -9.202 -34.616 -31.896 -32.083

Resultat efter finansnetto -11.592 -9.206 -34.620 -31.903 -32.092

Kassaflöde -23.086 -18.444 -46.890 88.437 79.835

Kassalikviditet 282% 577% 1124%

3.019 2.570 0

Motsvarande värde i TSEK vid periodens slut 32.964 26.217 0

Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut, TEUR

 

 

Väsentliga händelser1) under tredje 

kvartalet 2022 

▪ Order på beläggningssystem för bränsleceller 

från Boyuan (Kina), med ordervärde i interval-

let 1,2-1,4 miljoner EUR, vilket inkluderar 

Managed Services under fyra månader. 

Boyuan blir därmed det tredje kinesiska tillver-

karen av metallplattor för bränsleceller att 

köpa en INLINECOATER™. 

 

 

Väsentliga händelser1) efter periodens 

slut 

Inga väsentliga händelser1) har inträffat efter 

perioden. 

Andra händelser efter perioden 

▪ Presentation av INLINECOATER™ IC2000, 

ny beläggningsmaskin för volymproduktion, på 

vätgas- och bränslecellsmässa 
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VD-KOMMENTAR 

Det tredje kvartalet bör-

jade med en ny systemor-

der, från Boyuan, en kine-

sisk tillverkare av metall-

plattor för bränsleceller. 

För första gången inklude-

rade en order Managed 

Services, vilket innebär att 

Impact Coatings under en 

period sköter driften av 

beläggningssystemet i 

kundens lokaler. Det är ett sätt för kunden att snabbt 

komma i gång och bygga egen kompetens, samti-

digt som det innebär en serviceintäkt för oss. Vi 

hade möjligheten att redan under kvartalet skeppa 

ett beläggningssystem till Kina och produktionen är 

nu, strax efter kvartalets utgång, redan i gång hos 

kunden med hjälp av vårt lokala team. 

Intäktsredovisning för systemförsäljningen till 

Boyuan är som tidigare meddelat planerad till det 

fjärde kvartalet och enligt plan redovisar vi därmed 

ingen systemförsäljnigen under tredje kvartalet. Be-

läggningstjänster, Coating Services, utvecklades 

sämre än förväntat. Produktion såg ut att komma i 

gång som vanligt i början av det tredje kvartalet efter 

en dipp som uppfattades som tillfällig under det 

andra kvartalet, men efter sommaren minskade åter 

orderingången. Ojämnheten är ett resultat av for-

donsindustrins komponentbrist, som har bromsat 

produktionen av vissa bränslecellsfordon. Det finns 

också en osäkerhet inom konsumentelektronik, ett 

segment där några av våra Coating Services-kun-

der är verksamma. 

Även det fjärde kvartalet spås ligga på en lägre nivå, 

men på sikt förväntar vi oss att Coating Services 

åter kommer att öka i takt med tidigare utveckling. 

Vi ser att kundbasen inom Coating Services bred-

das, både med etablerade bolag och tillväxtbolag. 

Investeringstakten i marknaden och intresset för 

vätgas som energibärare talar för att behovet av 

våra beläggningstjänster ökar både för bränsleceller 

och elektrolys, för elektrolys initialt för provbelägg-

ningar och korta provserier. 

Marknadsutvecklingen och intresse från kunder mo-

tiverar öppnande av vårt nya Coating Services Cen-

ter i Kina. Landet uppvisar ett starkt momentum 

inom produktion av bränslecellsfordon, understött 

av ett starkt fokus på vätgas i den nya femårspla-

nen. Vår fastighet i Shanghai har till stora delar fär-

digställts och mediadragning och installation av 

kringutrustningar pågår för fullt. 

I och med systembeställningen från Boyuan i juli 

gjorde vi en prioritering av kundleveransen, där om-

planering av maskin- och personalresurser snabbt 

tillät oss att leverera och komma i gång med Mana-

ged Services hos kunden. För att ersätta belägg-

ningsmaskinen som snabbt anpassades för leve-

rans till Boyuan bygger vi nu en ny maskin för vårt 

Coating Service Center i Shanghai. Maskinen är ef-

ter vissa förseningar i leverantörskedjan nu plane-

rad att levereras i början av nästa år, med produkt-

ionsstart i Shanghai under våren 2023. 

Nyss hemkommen från Stuttgart och den årliga kon-

ferensen och mässan hy-fcell för vätgas och bräns-

leceller konstaterar jag att efterfrågan av Impact 

Coatings beläggningsexpertis inom området aldrig 

har varit större. Med väletablerad och kvalificerad 

beläggningsteknik för bränsleceller tillsammans 

med flexibla och skalbara produktionslösningar kan 

vi hjälpa kunder komma i gång och skala upp sin 

produktion. Det gäller för bränsleceller och framåt 

även för elektrolys för grön vätgasproduktion. 

Många av våra befintliga och potentiella europeiska 

kunder var på plats i Stuttgart. Det gammaldags sät-

tet att träffas på mässor har sina fördelar och har 

fått ett uppsving efter pandemin. Vi hade en välbe-

sökt monter och ett starkt team på plats med både 

specialister och säljare. I Stuttgart smyglanserade 
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bolaget också INLINECOATER™ IC2000, vårt nya 

beläggningssystem för volymproduktion.  

Många av monterbesökarna var företag som formar 

plattor för bränsleceller. Underleverantörer av kom-

ponenter får alltmer ansvar att även tillhandahålla 

beläggningarna. Det gäller inom affärsområdet Hyd-

rogen Solutions såväl som inom Metallization Solut-

ions, där radomer och antenner för autonoma sä-

kerhetsfunktioner ingår. Kraven och till stor del för-

ståelsen finns dock ofta i nästa led eller ända uppe 

hos fordonstillverkaren. Coating Services tillsam-

mans med våra flexibla leveransmodeller och övriga 

serviceerbjudanden hjälper oss att komma nära 

kunderna i flera led, där vi kan dela med oss av vår 

expertis och lösningar för skala upp produktionen 

på sätt som fungerar för respektive leverantörs-

kedja. 

Europa ligger långt framme i utvecklingen av ett vät-

gasbaserat energisystem och det finns starka driv-

krafter inom EU. Ett exempel är RePowerEU-planen 

som EU-kommissionen presenterade i maj, med 

förslag på åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende 

av energiimport från Ryssland så fort som möjligt. 

Kommissionen föreslår bland annat produktion av 

10 miljoner ton förnybar vätgas inom EU samt ett 

mål om 10 miljoner ton importerad vätgas till 2030, 

samt stöd till utvecklingen av tre stora vätgaskorri-

dorer för import via Medelhavet, Nordsjön och 

Ukraina. 

Även USA satsar aggressivt på produktion av grön 

vätgas. Biden-administrationens Hydrogen Energy 

Earthshot 2021 har målet att minska priset för grön 

vätgas till en bråkdel och Inflation Reduction Act 

som godkändes av kongressen under sommaren in-

nehåller stora skatterabatter för bland annat grön 

vätgas och för miljöfordon. Impact Coatings region-

chef i Nordamerika Rob Mamazza har bråda dagar 

att prata med befintliga system- och stacktillverkare, 

framför allt inom elektrolys, och att hålla koll på nya 

aktörer på den amerikanska marknaden. 

Våra etablerade försäljningskontor ger nu ovärderlig 

närvaro på stora marknader för vätgas- och bräns-

lecellsindustrin: Europa, Nordamerika, Sydkorea 

och Kina. 

Med så mycket fokus på vätgas bör vi inte glömma 

utvecklingen inom vårt andra spännande huvudom-

råde Metallization Solutions. Den årliga försäljnings-

volymen för fordonsradar ligger idag i intervallet 50–

100 miljoner enheter och förväntas öka stadigt när 

fler fordon får dagens säkerhetslösningar som stan-

dard och med ökande nivå av autonomi i fordons-

flottan. Det finns en koncensus att såväl Radar (ra-

diosignaler), Lidar (laser) som kamerabaserade lös-

ningar kommer att kombineras i framtidens fordon, 

för olika syften och för redundans som ökar trafiksä-

kerheten. 

Många av dagens radarsystem sitter bakom rado-

mer i form av fordonets frontemblem, där Impact 

Coatings har blivit leverantör av beläggningslös-

ningar till ledande tillverkare. Vad gäller antenner 

har de flesta av dagen radarsystem ännu så kallade 

patch-antenner av metall. Det finns dock starka driv-

krafter, både gällande radarns prestanda och kost-

nader, att gå över till vågledarantenner av metallise-

rad plast. Vi förbättrar kontinuerligt vår teknik inom 

plastmetallisering i dialog med kunder och kan till-

handahålla kostnadseffektiva produktionslösningar 

när volymerna för vågledarantenner tar fart. 

Det positiva momentum som jag upplever i kontakt 

med industrin, till exempel på Stuttgartmässan, och 

i samtal med företag aktiva inom fordonssäkerhet, 

övertygar mig om att Impact Coatings produkt- och 

serviceerbjudanden och vår expertis alltmer kom-

mer att efterfrågas. 

Torbjörn Sandberg, VD 
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FINANSIELL UTVECKLING  

Tredje kvartalet 2022 

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2022 

uppgick till 4.207 TSEK (4.043), vilket inkluderar be-

läggningstjänster för 1.919 TSEK (3.300), samt ef-

termarknadsförsäljning och hyresintäkt från en be-

läggningsmaskin om 2.288 TSEK (743). Intäkter 

från systemleveranser uppgick till 0 TSEK (0). In-

täktsredovisningen för systemet till Boyuan är pla-

nerad till det fjärde kvartalet. 

Rörelseintäkterna uppgick till 13.863 TSEK 

(12.554). Skillnaden mellan nettoomsättning och rö-

relseintäkter förklaras huvudsakligen av aktiverat 

arbete för egen räkning för 2.992 TSEK (35) och av 

förändring av produkter i arbete, som uppgick till 

6.615 TSEK (8.433). 

Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen 

räkning för automatisering av en produktionslina 

med 924 TSEK, tillverkning av nästa generations 

beläggningsmaskin, INLINECOATER™ IC2000, 

med 368 TSEK, samt tillverkning av en maskin för 

utveckling av beläggningslösningar med 919 TSEK. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -26.557 TSEK 

(-22.255) och avspeglar högre personalkostnader 

och övriga externa kostnader, i linje med vår till-

växtstrategi.  

Valutavinster uppgick till 1.101 TSEK (500), ett re-

sultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR under 

perioden. Finansnettot blev 1 TSEK (-4). Resultatet 

efter finansnetto blev -11.592 TSEK (-9.206). 

Januari-september 2022 

Nettoomsättningen för perioden januari-september 

2022 uppgick till 13.945 TSEK (28.556) vilket inklu-

derar beläggningstjänster för 8.343 TSEK (8.611), 

samt eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från 

en beläggningsmaskin om 5.601 TSEK (3.531). In-

täkter från systemleveranser uppgick till 0 TSEK 

(16.413). 

Rörelseintäkterna uppgick till 34.261 TSEK 

(29.494). Skillnaden mellan nettoomsättning och rö-

relseintäkter förklaras huvudsakligen av aktiverat 

arbete för egen räkning för 17.652 TSEK (424) och 

av förändring av produkter i arbete, som uppgick till 

2.067 TSEK (-10). 

Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen 

räkning för automatisering av en produktionslina 

med 759 TSEK, tillverkning av nästa generations 

beläggningsmaskin, INLINECOATER™ IC2000, 

med 8.968 TSEK, samt med 7.748 TSEK i en ma-

skin för utveckling av beläggningslösningar. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -71.887 TSEK 

(-61.858) och avspeglar högre personalkostnader 

och övriga externa kostnader, i linje med vår till-

växtstrategi.  

Valutavinster uppgick till 3.010 TSEK (468), ett re-

sultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR under 

perioden. Finansnettot blev -4 TSEK (-7). Resultatet 

efter finansnetto blev -34.620 TSEK (-31.903). 

Finansiell ställning och likviditet  

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 82.919 

TSEK (138.069). Kassalikviditeten uppgick till 282% 

(577).     

Kassaflödet från den löpande verksamheten för ja-

nuari-september 2022 uppgick till -24.796 TSEK 

(-24.493). 

Av kundfordringar är 7.840 TSEK förfallna fakturor i 

slutet av tredje kvartalet, vilket påverkar kassaflödet 

från den löpande verksamheten negativt. Av detta 

belopp är 6.579 TSEK säkrat via Letter of Credit.  
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Från investeringsverksamheten uppgick kassaflö-

det till -22.095 TSEK (-770) och inkluderar investe-

ringar i ett beläggningssystem för utvecklingsar-

bete om 7.748 TSEK, nästa generations belägg-

ningssystem, INLINECOATER™ IC2000, om 8.968 

TSEK, automatisering av en produktionslina i Linkö-

ping om 935 TSEK, samt investeringar för att färdig-

ställa vårt nya Coating Services Center i Kina med 

4.113 TSEK. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-

gick till 0 TSEK (113.700). Totala kassaflödet för pe-

rioden var -46.890 TSEK (88.437).  

Orderbok och intäktsredovisning 

Värdet på orderboken för beläggningssystem var 

vid periodens utgång 3.019 TEUR (2.570). Motsva-

rande värde i SEK var med växelkurs vid periodens 

utgång 32.964 TSEK (26.217). 

Orderboken för beläggningssystem exkluderar lö-

pande aktivitet kring eftermarknad och beläggnings-

tjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från 

beläggningssystem. 

Moderbolagets finansiella utveckling, 

ställning och likviditet 

Moderbolagets finansiella resultat, ställning och lik-

viditet är mycket lika koncernen. Det som tillkommer 

i koncernens räkenskaper är kostnader och kassa-

flöde i det nybildade dotterbolaget i Kina. 
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HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

Den 13 juli erhöll bolaget en order på ett 

INLINECOATER™-beläggningssystem för leverans 

till den kinesiska tillverkaren av metallplattor för 

bränsleceller Shandong Boyuan New Energy Tech-

nology Development Co., Ltd. (“Boyuan”). Boyuan 

är specialiserade på precis formningsteknik för 

bränslecellsplattor. Det totala ordervärdet ligger i in-

tervallet 1,2-1,4 miljoner EUR och inkluderar Mana-

ged Services under fyra månader. Managed Ser-

vices innebär att Impact Coatings under en period 

sköter driften av beläggningssystemet i kundens lo-

kaler. Boyuan blir därmed det tredje kinesiska till-

verkaren av metallplattor för bränsleceller som intro-

ducerar INLINECOATER™-systemtekniken. 

Kunden prioriterades och ett nästan färdigt belägg-

ningssystem avsett för Impact Coatings nya Coating 

Service Center i Shanghai anpassades för snabb le-

verans. Det kunde skickas till Kina för installation re-

dan under kvartalet för att därefter snabbt, strax ef-

ter kvartalets utgång, sättas i produktion genom Ma-

naged Services. Ett nytt byggprojekt av ett belägg-

ningssystem för Impact Coatings egna verksamhet 

i Shanghai har påbörjats. 

 

 

 

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den första veckan i oktober deltog bolaget på hy-

fcell i Stuttgart, en årligt återkommande konferens 

och industrimässa för vätgasbranschen. Eventet 

bytte detta år namn från bara f-cell till hy-fcell, och 

breddade sig därigenom mot fler delar av vätgasin-

dustrin, framför allt produktion av vätgas genom 

elektrolys. Impact Coatings deltog med egen mon-

ter och med ett team av specialister, sälj och mark-

nad, samt representanter från ledningen. 

I samband med Stuttgartmässan lanserades en ny 

produktstruktur för produktfamiljen INLINECOA-

TER™, där suffix kopplade till användningsområdet 

för beläggningssystemen (FC, M, D, P) inte längre 

kommer att användas. Systemen kommer framgent 

i stället att benämnas bara INLINECOATER™, eller 

baserat på vilken systemplattform som används 

med ändelserna IC500, IC500+ och IC2000.  

INLINECOATER™ IC2000 är benämningen på Im-

pact Coatings nya beläggningssystem för volympro-

duktion, ett utvecklingsprojekt som har nämnts tidi-

gare i bolagets rapportering. Den nya systemtypen 

presenterades för första gången officiellt i samband 

med Stuttgartmässan, samt i ett pressmeddelande 

inför mässan den 29 september. Systemplattformen 

kan användas inom flera användningsområden, 

men initialt fokus är vätgasapplikationer.   Den första 

IC2000-enheten förevisas nu för kunder i Impact 

Coatings anläggning i Linköping, samtidigt som den 

genomgår processkvalificering för PEM-bränslecel-

ler, den vanligaste bränslecellstypen för bland annat 

fordonsapplikationer. 

På mässan presenterades också för första gången 

beläggningstjänster med ädelmetaller som bolaget 

erbjuder för tester och provserier inom elektrolys. 

 

Utleverans från Linköping av beläggningssystemet till 

Boyuan i Kina i september, bara ett par månader efter 

orderläggning. 



 

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2022 

 

7 

ÖVRIG INFORMATION 

Revisorns granskning och redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Rapporten har inte varit föremål för revisorns granskning. 

Principer för koncernredovisning 

Med anledning av att ett dotterbolag bildades under det andra kvartalet 2022 så upprättas numera en kon-

cernredovisning. 

Företag där bolaget innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman konsolideras i koncernredovis-

ningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande in-

flytandet överförs till koncernen.  

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestäm-

mande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid 

förvärvstidpunkten.  

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 

Dotterföretag i andra länder upprättar sin redovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas pos-

terna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag 

respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade 

valutakursdifferenser i koncernens eget kapital. 

Redovisningsprinciperna är utöver ovan oförändrade sedan tidigare perioder.  

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké för 2022 10 februari 2023 

Denna och andra delårsrapporter och årsredovisningar finnas tillgängliga på bolagets hemsida via 

www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. 

 

För mer information kontakta: 

Torbjörn Sandberg, VD 

Tel: 0768-43 43 76 

Marie Dhayer Teikmans, CFO 

Tel: 070-812 71 96  

E-mail: investors@impactcoatings.com 

  

http://www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/
mailto:investors@impactcoatings.com
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 

(Samtliga belopp i TSEK) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 4.207 4.043 13.945 28.556 57.198

Aktiverat arbete för egen räkning 2.992 35 17.652 424 2.028

Förändring av färdigvarulager och produkter i 

arbete
6.615 8.433 2.067 -10 -5.357

Övriga rörelseintäkter 49 42 597 525 681

Summa intäkter 13.863 12.554 34.261 29.494 54.549

Råvaror och förnödenheter -9.845 -8.759 -21.064 -19.424 -31.210

Övriga externa kostnader -6.493 -4.189 -18.006 -13.069 -17.796

Personalkostnader -9.471 -8.637 -30.641 -26.664 -34.946

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-748 -670 -2.176 -1.980 -2.670

Valutavinst / förlust 1.101 500 3.010 468 711

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -722 -722

Rörelseresultat -11.593 -9.202 -34.616 -31.896 -32.083

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 -4 -4 -7 -8

Resultat efter finansiella poster -11.592 -9.206 -34.620 -31.903 -32.092

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -11.592 -9.206 -34.620 -31.903 -32.092

Nettoresultat/aktie (kr) -0,20 -0,16 -0,61 -0,57 -0,58

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 56.609.051 56.609.051 56.609.051 55.542.384 55.809.051

Antal aktier vid periodens utgång (st) 56.609.051 56.609.051 56.609.051 56.609.051 56.609.051

1 1

 

1 Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.  
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KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR 

(Samtliga belopp i TSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 439 1.685 1.373

Maskiner och tekniska anläggningar 7.235 7.857 7.912

Pågående nyanläggningar 23.133 0 1.604

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 30.808 9.542 10.890

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 19.659 14.031 9.534

Varor under tillverkning 11.045 14.325 8.978

Färdiglager 0 0 0

Kortfristiga fordringar 17.599 10.610 14.580

Kassa och bank

    Fria likvida medel 80.223 138.069 129.467

    Spärrade likvida medel 2.696 0 0

Summa omsättningstillgångar 131.222 177.035 162.559

SUMMA TILLGÅNGAR 162.030 186.577 173.449

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 126.361 160.827 160.638

Förskott från kunder

    Betalda förskott 17.675 11.640 0

Kortfristiga skulder 17.994 14.110 12.810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 162.030 186.577 173.449  

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

(Samtliga belopp i TSEK) Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Jan-Dec 2021

Belopp vid periodens ingång 160.639 79.030 79.030

Nyemission / Optioner (efter emissionskostnader) 0 113.700 113.700

Periodens resultat -34.620 -31.903 -32.092

Omräkningsdifferens 342 0 0

Belopp vid periodens utgång 126.361 160.827 160.639

Genomsnittligt antal aktier under perioden 56.609.051 55.542.384 55.809.051

Antal aktier vid periodens utgång (st) 56.609.051 56.609.051 56.609.051

1

 

1 Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER 

(Samtliga belopp i TSEK) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

2022 2021 2022 2021 2021

Rörelseresultat efter avskrivningar -11.593 -9.202 -34.616 -31.896 -32.083

Finansnetto 1 -4 -4 -7 -8

Justering för poster som inte ingår

i kassaflödet
748 670 2.063 3.972 5.120

Kassaflöde från den löpande

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital

-10.844 -8.536 -32.557 -27.932 -26.971

Förändring av rörelsekapital -4.878 -9.981 7.761 3.439 -4.793

Kassaflöde från den löpande

verksamheten
-15.722 -18.517 -24.796 -24.493 -31.764

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7.364 -35 -22.095 -770 -2.100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 108 0 113.700 113.700

Periodens kassaflöde -23.086 -18.444 -46.890 88.437 79.835

Likvida medel vid periodens början 106.011 156.514 129.467 49.632 49.632

Valutaeffekt i likvida medel -7 0 342 0 0

Likvida medel vid periodens slut 82.919 138.069 82.919 138.069 129.467

Kassalikviditet vid periodens slut, % 282 577 282 577 1.124
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 

Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för helåren 2018-2021 och koncer-

nens finansiella utvecklingen för perioden januari-september 2022. 

Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2018-2021 baseras på material hämtat från officiellt publicerade års-

redovisningar. 

(Samtliga belopp i TSEK) 2022 2021 2020 2019 2018

Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Omsättning 13.945 57.198 39.515 49.084 20.194

Rörelseintäkter 34.261 54.549 54.355 39.366 30.609

Rörelseresultat -34.625 -32.083 -22.970 -26.368 -37.568

Resultat efter finansiella poster -34.620 -32.092 -22.975 -26.387 -37.593

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 439 1.373 2.195 3.440 4.686

Materiella anläggningstillgångar 30.368 9.516 8.779 17.034 19.118

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 100 100

Varulager 30.704 18.512 27.363 12.372 21.229

Förskott från kunder 17.675 0 5.621 2.350 22.004

Kortfristiga fordringar 17.599 14.580 7.785 2.483 5.308

Kassa, bank 82.919 129.467 49.632 78.785 46.669

Eget kapital 126.361 160.638 79.030 102.006 64.324

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 17.994 12.810 11.102 9.858 10.783

Balansomslutning 162.030 173.449 95.754 114.213 97.111

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet 78,0% 1 82,5% 89,3% 66,2%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 0 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 282 1.124 343 666 159

Antal anställda 44 37 30 32 31

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 424 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 22.095 1.676 -101 172 12.902

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nettoresultat per aktie SEK -0,61 -1 -0,44 -0,61 -0,88

Genomsnittligt antal aktier under perioden 56.609.051 55.809.051 51.809.051 43.008.425 42.551.908

Antal aktier vid periodens slut 56.609.051 56.609.051 51.809.051 51.809.051 42.551.908

1

2

3

4

 

1 Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.   

2 Nyemission om 9 257 143 aktier tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019.   

3 Investeringarna på 424 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar. 

4 Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.  
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Definition av nyckeltal:

Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen

Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Nettoresultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

Kassalikviditet Kassa och omsättningstillgångar exkl. varulager dividerat med korta skulder
 

 

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla be-

läggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda belägg-

ningslösningar för specialiserade applikationer. 

Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera 

tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet. Impact Coa-

tings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial un-

der varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha 

de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom. 

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified 

Adviser är Redeye AB. 

Impact Coatings AB (publ) 

Westmansgatan 29G 

SE-582 16 Linköping 

Sverige 

www.impactcoatings.com 

Kontakta oss 

http://www.impactcoatings.com/
https://impactcoatings.com/contact-us/

