IMPACT COATINGS AB (PUBL)
DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

2022
Jan-Mar

2021
Jan-Mar

2021
Jan-Dec

Nettoomsättning

5.360

10.205

57.198

Rörelseintäkter

9.464

5.355

54.549

Rörelseresultat

-9.715

-11.478

-32.083

Resultat efter finansnetto

-9.716

-11.479

-32.092

Kassaflöde

-6.595

122.980

79.835

Kassalikviditet

630%

673%

1124%

Värdet av orderboken för beläggningssystem
vid periodens slut, TEUR

1.899

1.685

0

TSEK

Väsentliga händelser under
första kvartalet 2022 (MAR-regulatoriska)
Inga väsentliga händelser1) inträffade under
perioden.

Andra händelser under kvartalet

▪

Anställning av Stefan Dreger, President
EMEA, Hydrogen Solutions

▪

Två systemordrar från europeiska kunder

1)

▪

Flytt av intern produktionslina för bränsleceller
till ny produktionslokal

▪

Registrering av dotterbolag i Kina, Impact
Coatings (China) Co., Ltd.

Väsentliga händelser efter
periodens slut (MAR-regulatoriska)
Inga väsentliga händelser1) har inträffat efter
perioden.

Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.
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VD-KOMMENTAR
Årets första kvartal har varit fortsatt intensivt i flera
led - maskinbyggnation,
en allt snabbare utveckling av Coating Services
och flera framsteg gällande bolagets organisation och struktur. Nu när
vår organisation orienteras mer åt de olika geografiska marknaderna kan
jag kommentera kvartalets framsteg utifrån samma
struktur.
I Linköping har vi under det första kvartalet jobbat i
olika faser med att bygga tre olika beläggningssystem som initialt ska användas internt, både för beläggningsproduktion och för utveckling av bolagets
beläggningslösningar. Det handlar bland annat om
nästa generations större system för vätgasapplikationer och ett produktionssystem till det Coating Service Center som planeras öppnas i Kina senare i år.
I början av mars genomfördes flytt av en produktionslina för beläggning av bränslecellsplattor in i ny
produktionshall. Flytten genomfördes mycket smidigt med minimal påverkan på verksamheten. Ett
bevis är att Coating Services ytterligare ett kvartal
uppvisar rekordomsättning med drygt 4 miljoner
SEK. Som jag har berättat tidigare ska den nya produktionshallen också användas som democenter
för kunder, något som redan har påbörjats. Planerad automatisering av samma produktionslina förväntas ske under innevarande kvartal.

Ett par försäljningsdiskussioner som kommenterades i samband med bokslutskommunikén för 2021
har utfallit som systemordrar under kvartalet. Det
handlar om två ordrar från europeiska kunder: en
order för applikationen radomer, samt ett system för
dekorativa beläggningar. Båda dessa leveranser är
i samråd med kunderna planerade till början av
2023.
Den europeiska marknaden är den mest diversifierade för bolaget, både vad gäller systemförsäljning
och Coating Services. Här finns de flesta av våra
kunder, många kopplade till europeisk fordonsindustri, bland annat inom våra huvudsegment vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. På den
europeiska marknaden har bolaget både historiskt
och idag också betydande försäljning inom specialiserade applikationsområden.
Stefan Dreger, ny President EMEA, Hydrogen Solutions sedan den 1 januari, har uppdraget att öka
Impact Coatings tillväxt inom bränslecells- och
elektrolysområdet i EMEA-regionen. Efter att ha legat några år efter de asiatiska och nordamerikanska
leverantörerna vad gäller produkter på marknaden
har flera europeiska aktörer nu påbörjat eller är i
startskedet av kommersiell tillverkning.
Blickar vi österut måste vi först konstatera att vi med
Rysslands invasion av Ukraina befinner oss i ett
sorgligt kapitel i historien. Vi lider med de drabbade
och det känns märkligt att prata om hur vi som bolag
kan komma att beröras. Först och främst hoppas vi
på ett snabbt slut på stridigheterna och att demokratiska värden ska segra.
Vi har ingen direkt verksamhet i Östeuropa, men det
är troligt att komponentbrister i fordonsindustrin kan
förvärras av kriget, vilket kan påverka nya projekt
och investeringar. Material- och komponentbrister
kan även få effekt på våra ledtider att bygga och leverera beläggningssystem. Vi håller noggrann uppsikt över situationen och analyserar löpande hur vår
verksamhet och våra intressenter kan komma att
påverkas.
Samtidigt belyser konflikten ytterligare behov av en
snabb omställning till ett mer hållbart energisystem.
Ett resultat är att det redan nu görs förberedelser för
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att ta emot vätgas i europeiska hamnar i samband
med ombyggnationer för att tillåta större import av
flytande naturgas.
Sista veckan i mars blev dotterbolaget Impact Coatings (China) Co., Ltd. registrerat hos bolagsmyndigheten i Shanghai, Kina, ett nästa steg i vår strategiska tillväxtresa. Chef för Impact Coatings Kinaverksamhet blir Yaowen Wang, med mångårig erfarenhet inom vätgasbranschen och försäljningschef
för Impact Coatings i Kina sedan början av 2019.
Yaowen har under sin tid i landet byggt upp goda
relationer med flera av de ledande aktörerna inom
vätgassektorn. Sedan han anslöt till Impact Coatings som säljansvarig har vi kontinuerligt sett hur
intresse och efterfrågan av våra beläggningslösningar för bränsleceller har ökat.
Kina är, paradoxalt, ett enormt land med stort och
växande kolberoende samtidigt som introduktion av
förnybar teknik går snabbare än någon annanstans.
Impact Coatings har levererat beläggningslösningar
i mindre volymer till Kina tidigare, bland annat de
första beläggningssystemen för bränsleceller 2019.
Nu går vi vidare med att distribuera vår marknadsledande expertis inom beläggningsteknik för vätgaslösningar och stödjer samtidigt ambitionen att
snabbt sprida användningen av vätgasbaserad
energi på den kinesiska marknaden.
Bolaget planerar för öppning av ett Coating Service
Center i Shanghai under andra halvan av 2022. Vi
ser det som en optimal tidpunkt för oss att utöka vår
närvaro i Kina och erbjuda en bredare och bättre
serviceportfölj till en växande kundbas. Etableringen av egen verksamhet minskar våra risker att
leverera på den växande vätgasmarknaden i Kina
och stödjer våra kunder genom att finnas tillgängliga
lokalt, från prov- och testfaser till volymproduktion.
Samtidigt utvärderas öppning av ytterligare Coating
Service Centers i andra geografiska regioner, i enlighet med den expansionsstrategi som bolaget antog under 2021.
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Vi finns på plats med kontor i Sydkorea sedan slutet
av 2020, som en del av utvecklingssamarbetet med
Hyundai inom vätgasapplikationer. Sydkorea strävar efter att bygga ett samhälle som använder vätgas som en primär energibärare. Jag kan rekommendera den rapport om vätgassektorn i landet och
Impact Coatings aktiviteter som våra representanter
i Seoul skrivit i bolagets årsredovisning. Den publicerades förra veckan och finns att läsa på bolagets
hemsida.
Som tidigare redovisats har vi Robert Mamazza
som President, North America, med placering i USA
sedan våren 2021. Den nordamerikanska marknaden är annorlunda och man ligger inte lika långt
framme i energiomställningen som många asiatiska
och europeiska länder. Icke desto mindre finns här
stora bolag inom både vätgasproduktion och bränsleceller och enorma forskningsmedel satsas inte
minst på utvecklingen av elektrolys för att massivt
och kostnadseffektivt producera grön vätgas. Jag
ser Nordamerika som en marknad med samma
enorma potential för Impact Coatings lösningar och
vår expertis som i övriga världen.
Med start i den strategiska omställningen som påbörjades under 2021 blir vi alltmer globala och bygger styrka och leveransförmåga i de enskilda marknaderna, fortsatt med fokus på de strategiska affärsområdena vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. Vårt säljteam i Sverige, Tyskland, Italien,
Sydkorea, Kina och USA arbetar i hög takt och
mycket nära teamet i Linköping för att fortsätta växa
bolaget under denna spännande tid för vätgas och
fordonsindustrin.
Torbjörn Sandberg, VD
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FINANSIELL UTVECKLING
Första kvartalet 2022

Finansiell ställning och likviditet

Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 uppgick
till 5.360 TSEK (10.205), vilket inkluderar beläggningstjänster för 4.062 TSEK (1.738) samt eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin om 1.298 TSEK (1.481). Intäkter från
systemleveranser uppgick till 0 TSEK (6.986).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 122.872
TSEK (172.612). Kassalikviditeten uppgick till 630%
(673).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för
första kvartalet 2022 uppgick till -1.749 TSEK
(9.507).
Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -4.846 TSEK (0) och inkluderar investeringar
i ett beläggningssystem för utvecklingsarbete.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (113.474). Totala kassaflödet för perioden var -6.595 TSEK (122.980).
Bolaget bedömer sig ha den likviditet som behövs
åtminstone för de kommande 12 månaderna.

Rörelseintäkterna uppgick till 9.464 TSEK (5.355).
Skillnaden mellan nettoomsättning och rörelseintäkter förklaras huvudsakligen av aktiverat arbete för
egen räkning för 4.846 TSEK (0) och av förändring
av produkter i arbete, som uppgick till -1.196 TSEK
(-5.236).
Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen
räkning för 4.846 TSEK gällande tillverkning av en
egen maskin som ska användas internt för utveckling av bolagets beläggningslösningar.

Orderbok och intäktsredovisning
Värdet på orderboken för beläggningssystem var
vid periodens utgång 1.899 TEUR (1.685) och innehåller två ordrar under kvartalet från europeiska
kunder. Båda dessa leveranser är planerade till början av 2023.
Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från
beläggningssystem.

Rörelsekostnaderna uppgick till -19.321 TSEK
(-17.152) och avspeglar en högre förbrukning av
komponenter under årets första kvartal och högre
personalkostnader, i linje med vår tillväxtstrategi.
Valutavinster uppgick till 141 TSEK (319), ett resultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR under perioden. Finansnettot blev -1 TSEK (0). Resultatet
blev -9.716 TSEK (-11.479).
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HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Den 1 januari tillträdde Stefan Dreger tjänsten som
President EMEA, Hydrogen Solutions. Med bas
nära Stuttgart har han uppdraget att öka Impact
Coatings tillväxt inom bränslecells- och elektrolysområdet i EMEA-regionen. Stefan kommer till Impact Coatings från Robert Bosch GmbH, där han
senast jobbat som Senior Sales Manager inom affärsområdet vätgaslösningar. Stefan ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD Torbjörn Sandberg.
Två systemordrar erhölls från europeiska kunder
under kvartalet. I ena fallet handlar det om ett beläggningssystem för applikationen radomer, medan
det andra systemet ska användas för dekorativa beläggningar. Båda systemleveranserna är planerade
att ske under det första kvartalet 2023.
I månadsskiftet februari-mars slutfördes en ombyggnation av bolagets anläggning i Linköping och
den produktionslina som används av Coating Services för bränslecellsbeläggningar flyttade in i den
nya maskinhallen. Flytten och återstart av produktion gick smidigt och enligt plan. Planerad automatisering av samma produktionslina förväntas ske när
verksamheten tillåter under innevarande kvartal.
Även montage av nästa generations beläggningssystem för bränsleceller flyttade in i den nya maskinhallen när den stod färdig.

Efter avslutad ombyggnation överlämnades den nya
maskinhallen till Coating Services och utvecklingsavdelningen vid en ceremoni i början av mars. På bilden
syns fastighetschef Peter Högfeldt, chefen för Coating
Services Carina Höglund och projektledaren för utveckling av nästa generations beläggningssystem
Axel Flink.

Den 29 mars registrerade Impact Coatings ett nytt
dotterbolag i Kina, Impact Coatings (China) Co.,
Ltd. Målet med etableringen är att distribuera Impact Coatings marknadsledande expertis inom beläggningsteknik för vätgaslösningar, samt att utöka
tillgängligheten till bolagets Coating Service-erbjudande på den kinesiska marknaden. Ett Coating
Service Center är planerat att öppnas i Shanghai
under andra halvan av 2022.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Kallelse till bolagets årsstämma tillkännagjordes genom pressmeddelande den 13 april och i Post- och
Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 19 april.

Både kallelsen till årsstämman och årsredovisningen finna att läsa och ladda ner på bolagets hemsida.

Impact Coatings årsredovisning för 2021 publicerades den 14 april.
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ÖVRIG INFORMATION
Revisorns granskning och redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade sedan tidigare perioder om inget annat särskilt angivits.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för andra kvartalet 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

21 oktober 2022

Bokslutskommuniké för 2022

10 februari 2023

Årsstämma
Årsstämma ska hållas i Linköping onsdagen den 18 maj, 2022.

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.se
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RESULTATRÄKNINGAR
(Samtliga belopp i TSEK)

Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

Nettoomsättning

5.360

10.205

57.198

Aktiverat arbete för egen räkning

4.846

0

2.028

-1.196

-5.236

-5.357

454

385

681

9.464

5.355

54.549

Råvaror och förnödenheter

-4.254

-2.319

-31.210

Övriga externa kostnader

-4.569

-4.473

-17.796

Personalkostnader

-9.783

-8.995

-34.946

-714

-644

-2.670

141

319

711

0

-722

-722

-9.715

-11.478

-32.083

0

0

0

-1

0

-8

-9.716

-11.479

-32.092

0

0

0

-9.716

-11.479

-32.092

-0,17

-0,21

-0,58

Förändring av färdigvarulager och produkter i
arbete
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Valutavinst / förlust
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Nettoresultat/aktie (kr)
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st)

56.609.051 53.409.0511 55.809.0511

Antal aktier vid periodens utgång (st)

56.609.051 56.609.051 56.609.051

1

Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.
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BALANSRÄKNINGAR
(Samtliga belopp i TSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

1.062

1.883

1.373

Maskiner och tekniska anläggningar

7.510

7.724

7.912

Pågående nyanläggningar

6.450

0

1.604

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa anläggningstillgångar

0

0

0

15.021

9.608

10.890

14.518

12.028

9.534

7.782

9.099

8.978

0

500

0

12.152

3.298

14.580

122.872

172.612

129.467

Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiglager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Fria likvida medel
Spärrade likvida medel

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

157.324

197.538

162.559

SUMMA TILLGÅNGAR

172.345

207.146

173.449

150.922

181.025

160.638

Betalda förskott

6.316

15.704

0

Kortfristiga skulder

15.107

10.416

12.810

172.345

207.146

173.449

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Förskott från kunder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Samtliga belopp i TSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

160.639

79.030

79.030

0

113.474

113.700

-9.716

-11.479

-32.092

150.923

181.026

160.639

Genomsnittligt antal aktier under perioden

56.609.051

56.609.051

55.809.051

Antal aktier vid periodens utgång (st)

56.609.051

56.609.051

56.609.051

Belopp vid periodens ingång
Nyemission / Optioner (efter emissionskostnader)
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

1

Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.
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KASSAFLÖDESANALYSER
(Samtliga belopp i TSEK)

Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

-9.715

-11.478

-32.083

-1

0

-8

714

1.966

5.120

-9.002

-9.513

-26.971

7.253

19.020

-4.793

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-1.749

9.507

-31.764

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4.846

0

-2.100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

113.474

113.700

-6.595

122.980

79.835

Likvida medel vid periodens början

129.467

49.632

49.632

Likvida medel vid periodens slut

122.872

172.612

129.467

630

673

1.124

Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansnetto
Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital

Periodens kassaflöde

Kassalikviditet vid periodens slut, %
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för perioden Jan-Mar 2022 och för
helåren 2018-2021.
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2018-2021 baseras på material hämtat från officiellt publicerade
årsredovisningar.
(Samtliga belopp i TSEK)
Omsättning

2022

2021

2020

2019

2018

Jan-Mar
5.360

Jan-Dec
57.198

Jan-Dec
39.515

Jan-Dec
49.084

Jan-Dec
20.194

Rörelseintäkter

9.464

54.549

54.355

39.366

30.609

Rörelseresultat

-9.715

-32.083

-22.970

-26.368

-37.568

-9.716

-32.092

-22.975

-26.387

-37.593

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

1.062

1.373

2.195

3.440

4.686

13.959

9.516

8.779

17.034

19.118

Resultat efter finansiella poster
Vinstmarginal

%

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager

0

0

0

100

100

22.301

18.512

27.363

12.372

21.229
22.004

Förskott från kunder

6.316

0

5.621

2.350

Kortfristiga fordringar

12.152

14.580

7.785

2.483

5.308

Kassa, bank

122.872

129.467

49.632

78.785

46.669

Eget kapital

150.922

160.638

79.030

102.006

64.324

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

15.107

12.810

11.102

9.858

10.783

172.345

173.449

95.754

114.213

97.111

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

87,6%

1

82,5%

89,3%

66,2%

Balansomslutning
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Soliditet
Skuldsättningsgrad

ggr

0

0

0

0

0

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

630

1.124

343

666

159

41

37

30

32

31

0

424

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

4.846

1.676

-101

172

12.902

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

-0,17

-1

-0,44

-0,61

-0,88

Räntetäckningsgrad
Kassalikviditet

%

Antal anställda
Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar

Nettoresultat per aktie

SEK

3

Genomsnittligt antal aktier under perioden

56.609.051

55.809.051 4

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 2

42.551.908

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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1

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 AB (publ)
Westmansgatan 29G
SE-582 16 Linköping
Sverige
www.impactcoatings.com
Kontakta oss

Impact Coatings erbjuder kundfokuserade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och modulära beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar 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 Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial under 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, som nås via certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.
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