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2022 2021 2022 2021 2021

TSEK Q2 Q2 Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Nettoomsättning 4.379 14.308 9.739 24.513 57.198

Rörelseintäkter 10.934 11.586 20.399 16.941 54.549

Rörelseresultat -13.307 -11.216 -23.022 -22.694 -32.083

Resultat efter finansnetto -13.312 -11.219 -23.028 -22.697 -32.092

Kassaflöde -17.209 -16.099 -23.804 106.882 79.835

Kassalikviditet 457% 650% 1124%

1.899 1.456 0

Motsvarande värde i TSEK vid periodens slut 20.278 14.740 0

Värdet på orderboken för beläggningssystem vid periodens slut, TEUR

 

 

Väsentliga händelser under andra 

kvartalet 2022 (MAR-regulatoriska) 

Inga väsentliga händelser1) inträffade under peri-

oden. 

Andra händelser under kvartalet 

▪ Ny strategi presenterad med fokus på att sälja 

skalbara lösningar och tjänster 

▪ Automatisering av produktionslina för bränsle-

cellsplattor i Coating Service Center i Linkö-

ping 

Väsentliga händelser efter 

periodens slut (MAR-regulatoriska) 

▪ Order på beläggningssystem för bränsleceller 

från Boyuan (Kina), ordervärde i intervallet 

1,2-1,4 miljoner EUR 
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VD-KOMMENTAR 

Under det andra 

kvartalet presenterade 

vi en omarbetad stra-

tegi med ett starkt fokus 

på skalbara lösningar 

och tjänsteerbjudan-

den. Strategin adresse-

rar utmaningar och be-

hov av flexibilitet som 

finns hos kunderna i 

den snabbt växande 

vätgassektorn och ska 

leda till en mer hållbar tillväxt och återkommande in-

täkter för bolaget. 

Samtidigt har vi upplevt en fortsatt hög aktivitet i 

verksamheten både i Sverige och ute i de globala 

regionerna. I Linköping driftsattes två interna be-

läggningsmaskiner under kvartalet, varav den ena 

är vårt nästa generations system för vätgasapplikat-

ioner för att möta industrins behov av större produkt-

ionsvolymer. Ett beläggningssystem har varit under 

byggnation och planering och inköp för ytterligare 

tre nya byggprojekt har påbörjats. Ingen systemle-

verans skedde under kvartalet, vilket var enligt tids-

planen kopplad till befintliga ordrar. 

Omsättningen från Coating Services var lägre än i 

föregående kvartal då ett par nyckelkunder simul-

tant men av olika anledningar hade störningar i sina 

leveranskedjor. För båda dessa kunder har normal 

produktion i Coating Services återupptagits under 

tredje kvartalet. 

 

Det resulterande lägre produktionstrycket under 

kvartal två faciliterade planerad ombyggnation och 

automatisering av produktionslinan för beläggning 

av bränslecellsplattor. Automatiseringen innebär 

ökad produktionskapacitet framåt och möjliggör de-

monstration av en komplett systemlösning i våra lo-

kaler, vilket blir en viktig del i vårt säljarbete.  

Genom Coating Services erbjuds prospektiva kun-

der möjligheten att testa och verifiera vår belägg-

ningsteknik. Ett naturligt nästa steg är att verifiera 

att kvaliteten hålls konstant när volymerna ökar. 

Automatiseringen tillgodoser båda dessa kundbe-

hov då vi kan uppnå högre produktivitet och minska 

risken för mänskliga fel. Det stärker vår förmåga att 

inkludera automatisering och kvalitetskontroll i 

systemförsäljningen. 

Vi har under kvartalet också levererat ett antal test-

beläggningar för elektrolys, som är huvudmetoden 

för att producera vätgas ur vatten. Flödesplattor av 

metall används för både bränsleceller och för elekt-

rolys och Impact Coatings beläggningsteknik ut-

vecklad för bränsleceller är kostnadseffektiv även 

för många elektrolysplattor. Antalet företag som ska 

tillverka elektrolysörer ökar världen runt. Många av 

dessa är idag relativt nystartade bolag, till skillnad 

från bränslecellsindustrin som också är i ett tidigt 

skede men som industrialiseras i allt snabbare takt 

när stora etablerade spelare engagerar sig och ska-

lar upp. Försäljning för elektrolys förväntas öka 

framgent från en mycket låg nivå idag, inledningsvis 

inom Coating Services. 

Den avtagande pandemin i Europa har möjliggjort 

ett flertal besök av potentiella kunder till Linköping. 

Även vårt resande ut i industrin har kommit igång 

igen, med personliga möten kring försäljning, tek-

nikutveckling, samarbeten och för att ta igen 

systemunderhåll hos kunder som vi inte har fått be-

söka på lång tid. Jag har under kvartalet själv besökt 

flera existerande och potentiella kunder i Europa 

och Nordamerika. Samtidigt har teamet i Kina gjort 

ett heroiskt arbete att trots total COVID-nedstäng-

ning av Shanghai under april-maj anställa personal 

och förbereda det kinesiska dotterbolagets fastig-

het. Fastigheten i Shanghai blir säte för Impact Coa-

tings (China) och ska inhysa vårt nya Coating Ser-

vice Center i Kina. 
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Med insikten om kundernas behov av flexibilitet och 

skalbarhet har vi under det senaste året påbörjat en 

omställning av verksamheten och våra kunderbju-

danden. Vi berättade om den uppdaterade strategin 

i en webcast i slutet av maj. Den och tillhörande 

pressmeddelande finns att återse på bolagets 

webbplats, som för övrigt också genomgått en bety-

dande ansiktslyftning. Gå gärna in och kika. 

Med ett decennium av beläggningserfarenhet i ryg-

gen inom bränsleceller bygger vi ut vår Coating Ser-

vices-verksamhet i Sverige och klonar den till andra 

länder, med start i Kina. Kunder som föredrar att 

lägga ut beläggningen som service kan förlita sig på 

Impact Coatings expertis och närvaro både i ut-

vecklingsstadiet och för produktion. 

Vi fortsätter att leverera beläggningssystem, men 

erbjuder även här en större flexibilitet, både gäl-

lande finansiering och operationellt. Ett exempel är 

Managed Services, där personal från Impact Coa-

tings finns hos kunden och sköter driften av belägg-

ningssystemet tills kunden har byggt upp tillräcklig 

egen beläggningskompetens. 

Första exemplet på Managed Services i praktiken 

är den systemorder som vi erhöll i juli från Boyuan, 

en kinesisk tillverkare av metallplattor för bränsle-

celler. En del av beställningen är att vi initialt ska 

sköta beläggningsproduktion hos kunden. Driften 

ska handhas av personal från det kinesiska dotter-

bolaget. 

Utöver flexibla leveransmodeller utökar vi tjänsteer-

bjudanden kopplade till beläggningssystemen, inom 

underhåll, support och reservdelar, utbildningspa-

ket och systemuppgraderingar. Dessa tjänsteerbju-

danden ska bidra till stärkta kundrelationer och ökad 

försäljning inom alla bolagets affärsområden, nu be-

nämnda Hydrogen Solutions, Metallization Solut-

ions och Tailored Solutions. 

Impact Coatings har en unik position i en värld som 

ställer om och i en mycket snabbt växande grön in-

dustri. För bolaget handlar det om att fortsätta vara 

relevant och exekvera på de möjligheter som finns 

genom vår strategi, en stabil finansiering och ett 

kunnigt, kundnära team.  

Torbjörn Sandberg, VD 
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FINANSIELL UTVECKLING  

Andra kvartalet 2022 

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick 

till 4.379 TSEK (14.308), vilket inkluderar belägg-

ningstjänster för 2.362 TSEK (3.572) samt efter-

marknadsförsäljning och hyresintäkt från en belägg-

ningsmaskin om 1.947 TSEK (1.309). Intäkter från 

systemleveranser uppgick till 0 TSEK (9.427). 

Rörelseintäkterna uppgick till 10.934 TSEK 

(11.586). Skillnaden mellan nettoomsättning och rö-

relseintäkter förklaras huvudsakligen av aktiverat 

arbete för egen räkning för 9.813 TSEK (389) och 

av förändring av produkter i arbete, som uppgick till 

-3.352 TSEK (-3.208). 

Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen 

räkning för automatisering av en produktionslina 

med 833 TSEK och tillverkning av nästa generat-

ions beläggningsmaskin med 8.600 TSEK. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -26.009 TSEK 

(-22.450) och avspeglar högre personalkostnader 

och övriga externa kostnader, i linje med vår tillväxt-

strategi.  

Valutavinster uppgick till 1.768 TSEK (-352), ett re-

sultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR under 

perioden. Finansnettot blev -5 TSEK (-3). Resultatet 

efter finansnetto blev -13.312 TSEK (-11.219). 

Första halvåret 2022 

Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick 

till 9.739 TSEK (24.513), vilket inkluderar belägg-

ningstjänster för 6.516 TSEK (5.311) samt efter-

marknadsförsäljning och hyresintäkt från en belägg-

ningsmaskin om 3.222 TSEK (2.789). Intäkter från 

systemleveranser uppgick till 0 TSEK (16.413). 

Rörelseintäkterna uppgick till 20.399 TSEK 

(16.941). Skillnaden mellan nettoomsättning och rö-

relseintäkter förklaras huvudsakligen av aktiverat 

arbete för egen räkning för 14.659 TSEK (389) och 

av förändring av produkter i arbete, som uppgick till 

-4.548 TSEK (-8.444). 

Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen 

räkning för automatisering av en produktionslina 

med 833 TSEK, tillverkning av nästa generations 

beläggningsmaskin med 8.600 TSEK, samt med 

4.846 TSEK i en maskin för utveckling av belägg-

ningslösningar. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -45.330 TSEK 

(-39.603) och avspeglar högre personalkostnader 

och övriga externa kostnader, i linje med vår tillväxt-

strategi.  

Valutavinster uppgick till 1.909 TSEK (-32), ett re-

sultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR under 

perioden. Finansnettot blev -6 TSEK (-3). Resultatet 

efter finansnetto blev -23.028 TSEK (-22.697). 

Finansiell ställning och likviditet  

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 106.011 

TSEK (156.514). Kassalikviditeten uppgick till 457% 

(650).     

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 

januari-juni 2022 uppgick till -9.074 TSEK 

(-5.976). 

Från investeringsverksamheten uppgick kassaflö-

det till -14.730 TSEK (-735) och inkluderar investe-

ringar i ett beläggningssystem för utvecklingsar-

bete, nästa generations beläggningssystem, samt 

automatisering av en produktionslina i Linköping.   

Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-

gick till 0 TSEK (113.592). Totala kassaflödet för pe-

rioden var -23.804 TSEK (106.882).     
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Bolaget bedömer sig ha den likviditet som behövs 

åtminstone för de kommande 12 månaderna. 

Orderbok och intäktsredovisning 

Värdet på orderboken för beläggningssystem var 

vid periodens utgång 1.899 TEUR (1.456). Motsva-

rande värde i SEK var med växelkurs vid periodens 

utgång 20.278 TSEK (14.740). 

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 ANDRA KVARTALET

Den 25 maj presenterade VD Torbjörn Sandberg en 

uppdaterad strategi för bolaget via en webcast. 

Strategin innebär utökat fokus på att sälja skalbara 

lösningar och tjänster. Affärsmodellen kommer att 

kapitalisera på Impact Coatings marknadsledande 

expertis inom beläggningsteknik och skapar förut-

sättningar för hållbar tillväxt med återkommande in-

täkter. Kundernas behov av beläggningstjänster 

och skalbara beläggningslösningar drivs av kraftig 

tillväxt för vätgasmarknaden samt snabb teknikut-

veckling inom autonoma fordon. Presentationen 

som hölls på engelska går att återse på bolagets 

webbplats. 

I Linköping genomfördes under perioden planerad 

automatisering av en produktionslina för beläggning 

av bränslecellsplattor i bolagets Coating Service 

Center. Ett INLINECOATER™FC-system som tidi-

gare handhafts manuellt har integrerats med en in-

dustrirobot och tillhörande automatiseringsutrust-

ning. Automatiseringen möjliggör effektivare pro-

duktionsflöden och en utökad produktionskapacitet, 

samtidigt som det tillåter kunder att testa och verifi-

era Impact Coatings systemerbjudande för volym-

produktion. 

Dotterbolaget Impact Coatings (China) Co., Ltd. re-

gistrerades i Shanghai i slutet mars. Det andra kvar-

talet har ägnats åt att kontraktera entreprenörer och 

underleverantörer, planera och bygga om bolagets 

nya fastighet och till att anställa egen personal. 

Detta har genomförts trots att Shanghai gjorde en 

total nedstängning i april på grund av COVID-19, en 

nedstängning som varade i nästan två månader. 

Dotterbolagets chef Yaowen Wang har under peri-

oden haft hjälp av två nya kollegor på plats i Shang-

hai. 

Bolagets årsstämma kunde i år hållas på sedvanligt 

vis efter två år av COVID-anpassade arrangemang 

med få eller inga fysiska deltagare. På stämman 

som hölls i Linköping den 18 maj deltog 24 personer 

representerande 13,6% av det totala röstetalet. Års-

stämman beslutade i enlighet med styrelsens och 

valberedningens förslag på samtliga punkter. Bland 

annat skedde omval av bolagets styrelse, med ord-

förande Mark H. Shay, Christian Sahlén, Sukhwan 

Yun, Göran Malm och Per Wassén. 

Under kvartalet har den regionala polismyndigheten 

informerat bolaget att de beslutat lägga ned brotts-

utredningen av tidigare VD Henrik Ljungcrantz. Den 

följde på en revisionsutredning gjord av PwC 2018, 

vilket beskrevs i ett pressmeddelande från bolaget 

den 24 juli 2018. Bolaget kommer att fortsätta driva 

återkrav av belopp identifierade av PwC:s utred-

ning.

  

”För oss innebär den automatiserade pro-

duktionslinan mer än bara ett ökat pro-

duktionsflöde. Med hjälp av den nya lös-

ningen avlastas vår personal från repeti-

tiva uppgifter och vi minskar risken för 

misstag. Vi kan också fortsätta vidareut-

vecklingen av våra robotgränssnitt och 

automationslösningar. För våra kunder 

inom Coating Services innebär automat-

ionslösningen att vi kan köra produktions-

processer med maximal kapacitet och öka 

produktionstakten för att matcha mark-

nadens ökande volymbehov.” 

Carina Höglund, VP Coating Services 
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 13 juli erhöll bolaget en order på ett belägg-

ningssystem av typen INLINECOATER™FC för le-

verans till den kinesiska tillverkaren av metallplattor 

för bränsleceller Shandong Boyuan New Energy 

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

Boyuan är specialiserade på precis formningsteknik 

för bränslecellsplattor. Det totala ordervärdet ligger 

i intervallet 1,2-1,4 miljoner EUR och inkluderar Ma-

naged Services under fyra månader. Managed Ser-

vices innebär att Impact Coatings under en period 

sköter driften av beläggningssystemet i kundens lo-

kaler. Slutleverans är planerad till det fjärde kvarta-

let 2022. 

Den nya fastigheten i Shanghai, som blir huvudkon-

tor för Impact Coatings (China), invigdes officiellt 

den 13 juli. För närvarande har det kinesiska dotter-

bolaget fem anställda. Under det andra halvåret 

2022 fortsätter arbetet med att sätta upp Coating 

Service Center i lokalerna, parallellt med att bola-

gets personal ska ansvara för den Managed Service 

som beställts av den nya systemkunden Boyuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Yaowen Wang, President China och chef för det nya 

dotterbolaget, inviger fastigheten i Shanghai den 13 

juli, tillsammans med dotterbolagets övriga personal 

och representanter från entreprenörer.  
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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 har bildats under det andra kvartalet 2022 så har en koncernredovisning 

upprättats i denna rapport.  

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 

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022 21 oktober 2022 

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 

Peter Högfeldt, Director IR 

Tel: 0708-87 44 34 

E-mail: investors@impactcoatings.com 

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

(Samtliga belopp i TSEK) Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

2022 2021 2022 2021 2021

Nettoomsättning 4.379 14.308 9.739 24.513 57.198

Aktiverat arbete för egen räkning 9.813 389 14.659 389 2.028

Förändring av färdigvarulager och produkter i 

arbete
-3.352 -3.208 -4.548 -8.444 -5.357

Övriga rörelseintäkter 94 97 548 482 681

Summa intäkter 10.934 11.586 20.399 16.941 54.549

Råvaror och förnödenheter -6.964 -8.346 -11.219 -10.664 -31.210

Övriga externa kostnader -6.944 -4.406 -11.513 -8.879 -17.796

Personalkostnader -11.386 -9.033 -21.169 -18.027 -34.946

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-714 -666 -1.429 -1.310 -2.670

Valutavinst / förlust 1.768 -352 1.909 -32 711

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -722 -722

Rörelseresultat -13.307 -11.216 -23.022 -22.694 -32.083

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -3 -6 -3 -8

Resultat efter finansiella poster -13.312 -11.219 -23.028 -22.697 -32.092

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -13.312 -11.219 -23.028 -22.697 -32.092

Nettoresultat/aktie (kr) -0,24 -0,21 -0,41 -0,42 -0,58

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 56.609.051 53.409.051 56.609.051 53.409.051 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 11

 

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) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 750 1.961 1.373

Maskiner och tekniska anläggningar 7.178 7.716 7.912

Pågående nyanläggningar 16.263 0 1.604

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 24.191 9.677 10.890

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 16.695 15.024 9.534

Varor under tillverkning 4.430 5.891 8.978

Färdiglager 0 500 0

Kortfristiga fordringar 11.818 7.554 14.580

Kassa och bank

    Fria likvida medel 103.372 156.514 129.467

    Spärrade likvida medel 2.639 0 0

Summa omsättningstillgångar 138.954 185.483 162.559

SUMMA TILLGÅNGAR 163.146 195.160 173.449

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 137.959 169.925 160.638

Förskott från kunder 6.525 8.168 0

Kortfristiga skulder 18.662 17.067 12.810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 163.146 195.160 173.449

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

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

Belopp vid periodens ingång 160.639 79.030 79.030

Nyemission / Optioner (efter emissionskostnader) 0 113.592 113.700

Periodens resultat -23.028 -22.697 -32.092

Omräkningsdifferens 348

Belopp vid periodens utgång 137.959 169.925 160.639

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

1

 

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) Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

2022 2021 2022 2021 2021

Rörelseresultat efter avskrivningar -13.307 -11.216 -23.022 -22.694 -32.083

Finansnetto -5 -3 -6 -3 -8

Justering för poster som inte ingår

i kassaflödet
601 1.336 1.315 3.302 5.120

Kassaflöde från den löpande

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital

-12.711 -9.883 -21.713 -19.396 -26.971

Förändring av rörelsekapital 5.387 -5.600 12.639 13.420 -4.793

Kassaflöde från den löpande

verksamheten
-7.324 -15.483 -9.074 -5.976 -31.764

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9.884 -735 -14.730 -735 -2.100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118 113.592 113.700

Periodens kassaflöde -17.209 -16.099 -23.804 106.882 79.835

Likvida medel vid periodens början 122.872 172.612 129.467 49.632 49.632

Valutaeffekt i likvida medel 348 348

Likvida medel vid periodens slut 106.011 156.514 106.011 156.514 129.467

Kassalikviditet vid periodens slut, % 457 650 457 650 1.124
 

  



 

DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2022 12 

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 

Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för perioden januari-juni 2022 och 

för helåren 2018-2021.  

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

årsredovisningar. 

(Samtliga belopp i TSEK) 2022 2021 2020 2019 2018

Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Omsättning 9.739 57.198 39.515 49.084 20.194

Rörelseintäkter 20.399 54.549 54.355 39.366 30.609

Resultat efter finansiella poster -23.028 -32.092 -22.975 -26.387 -37.593

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 750 1.373 2.195 3.440 4.686

Materiella anläggningstillgångar 23.441 9.516 8.779 17.034 19.118

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 100 100

Varulager 21.125 18.512 27.363 12.372 21.229

Förskott från kunder 6.525 0 5.621 2.350 22.004

Kortfristiga fordringar 11.818 14.580 7.785 2.483 5.308

Kassa, bank 106.011 129.467 49.632 78.785 46.669

Eget kapital 137.959 160.638 79.030 102.006 64.324

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 18.662 12.810 11.102 9.858 10.783

Balansomslutning 163.146 173.449 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 84,6% 1 82,5% 89,3% 66,2%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 0 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 457 1.124 343 666 159

Antal anställda 43 37 30 32 31

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 424 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 14.730 1.676 -101 172 12.902

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nettoresultat per aktie SEK -0,41 -0,58 -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 modulära 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/

