
Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, 
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer 
– ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket 
INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified 
Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90. 

För mer information besök www.impactcoatings.com. 

 

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

FÖR 2019 
 

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 49 084 TSEK (20 194) 

• Rörelseintäkter uppgick till 39 366 TSEK (30 609) 

• Rörelseresultatet uppgick till -26 368 TSEK (-37 568) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -26 387 TSEK (-37 593) 

• Kassaflödet uppgick till 32 116 TSEK (-18 717) 

• Kassalikviditeten uppgick till 666% (159) 

• Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick 
till 289 TEUR 

• Ingen utdelning föreslås 
 

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 20 574 TSEK (7 570) 

• Rörelseintäkter uppgick till 8 069 TSEK (14 140) 

• Rörelseresultatet uppgick till -3 986 TSEK (-9 183) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -3 990 TSEK (-9 187) 

• Kassaflödet uppgick till 59 693 TSEK (-10 290) 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019 

• Gemensamt utvecklingsavtal (JDA) tecknas med Hyundai Motor Company 

• Styrelsen beslutar om riktad nyemission till Hyundai Motor Company och 
Accendo Capital, och Hyundai nominerar styrelseledamot 

• Extra bolagsstämma godkänner den riktade nyemissionen, samt utser Sukhwan 
Yun till ny styrelseledamot 

• 9 257 143 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket 

• Avsiktsförklaring (MoU) tecknas med Hyundai under svenska statsministerns 
besök i Sydkorea i december 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

• Order på beläggningssystem från Zanini Auto Group  
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VD-KOMMENTAR 
 
Bolaget gick in i 2019 med strategin att positionera oss bland de ledarna spelarna inom 
bränslecellssegmentet (FC) och att förnya satsningen inom affärsområdena dekorativa, 
metalliserande och reflekterande beläggningar (DMR). Vi har exekverat väl på denna 
strategi och går in i 2020 väl positionerade för framgång. 
 
Under året utkristalliserades ett partnerskap med Hyundai som det främsta målet, vilket har 
inneburit stora ansträngningar för organisationen som i slutändan varit framgångsrika. Att en 
av världens största fordonstillverkare investerar i och initierar ett partnerskap med Impact 
Coatings är ett kvitto på vår expertis och professionalism inom beläggningsområdet gällande 
bränsleceller, men har relevans även för andra applikationer i fordonssegmentet. Det ger 
oss omedelbar tillgång till industriell kompetens och trovärdighet gentemot andra 
fordonskunder. 
 
Intresset hos de flesta potentiella kunder inom DMR-segmentet kvarstår även om 
orderingången för system inte nådde upp till våra förväntningar under 2019, vilket också 
kommer att ha en negativ påverkan på intäkterna under första halvåret 2020. Vår fokusering 
på DMR resulterade i en strategisk systemorder i början av det nya året: Zanini Auto Group 
beställde en maskin för beläggning av radartransparanta fordonsemblem, även kallade 
radomer. Radomer är en bland flera plastkomponenter till nya säkerhetsfunktioner för 
fordon, “Internet of Things” (IoT) och 5G som behöver kostnadseffektiva beläggnings-
lösningar. Vi följer denna utveckling noga och arbetar med kunder med utveckling av 
effektiva produktionslösningar.  
 
Finansiellt utvecklas bolaget väl även om det finns mycket kvar att göra. Omsättningen för 
helåret 2019 slutar på nästan 50 miljoner kronor, den högsta i bolagets historia, samtidigt 
som rörelseresultatet fortfarande är negativt – en indikation på att vi har arbete kvar med 
försäljning och ytterligare effektivitet i produktionen innan vi når svarta siffror. Vi har under 
senare delen av 2019 reducerat våra löpande kostnader och har en betydligt stramare 
hantering av rörelsekapital. Hela teamet har nu ett mer finansiellt tänk i varje arbetsmoment. 
 
Vi byggde och skeppade fyra beläggningssystem under 2019, varav ett system 
slutlevererades hos kund första dagarna in på det nya året. I de fyra systemen ingår den 
första leveransen inom segmentet bränsleceller. Beläggningsverksamheten växte och 
uppvisar goda marginaler. Både vad gäller system och beläggningstjänster har strukturering 
och industrialisering av verksamheten skapat utrymme för ökad produktion framåt. Bolaget 
erhöll certifiering mot ISO 9001 under året och arbetet med kvalitet, effektivitet och kortade 
ledtider fortsätter kontinuerligt.  
 
Förutom inflödet av kapital som uppgår till ca 65 miljoner kronor innebär den riktade 
emissionen som genomfördes under det fjärde kvartalet att Impact Coatings nu har två 
stabila ägare: en global industriell ägare i Hyundai Motor Company med drygt 10% av 
aktierna och en aktiv finansiell ägare i Accendo Capital med 12%. Uppmärksamheten runt 
affären har också bidragit till att ca 1000 nya aktieägare har tillkommit. Jag vill passa på att 
hälsa er varmt välkomna till Impact Coatings. 
 
Avslutningsvis, om 2018 karaktäriserades av omstrukturering, städning av verksamheten och 
förändrad strategi så illustreras framstegen under 2019 av implementation av strategin, 
stärkta kommersiella processer, samt sträng finansiell styrning och internkontroller. För 2020 
står nu Impact Coatings starkt förberett för tillväxt och för nästa fas i vår industrialiserings-
process tillsammans med vår partner Hyundai. 
 
 
Torbjörn Sandberg  
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FINANSIELL UTVECKLING  
 
Helåret 2019 
  
Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 49 084 TSEK och ökade jämfört med före-
gående år (20 194). Rörelseintäkterna uppgick till 39 366 TSEK (30 609).   
 
Rörelsekostnaderna minskade till -65 734 TSEK (-68 178). 
 
Finansnettot blev -19 TSEK (-24). 
 
Resultat efter finansnetto uppgick -26 387 TSEK (-37 593). 
  
Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella rapporter, inte redovisats. 
 
Fjärde kvartalet 2019 
 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 20 574 TSEK (7 570) vilket inkluderar 
intäkter från leveransen till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd, samt intäkter i sam-
band med skeppningen av beläggningssystemet till en skandinavisk glasögontillverkare. 
Nettoomsättningen inkluderar också beläggningstjänster, eftermarknadsförsäljning och hyres-
intäkter från en beläggningsmaskin.  
 
Leveransen till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. slutfördes under det fjärde 
kvartalet 2019. Det installerade systemet hade ömsesidigt överenskomna ändringar jämfört 
med den ursprungliga konfigurationen, och det slutliga systemsvärdet förhandlades i samband 
med installationen till 90% av ordervärdet. 
 
Skeppningen av beläggningssystemet till den skandinaviska glasögontillverkaren har redo-
visats till 75% av ordervärdet, då installationen utgör 25% av ordervärdet och är ett separat 
åtagande. Installationen slutfördes under första kvartalet 2020. 
 
Rörelseintäkterna uppgick till 8 069 TSEK (14 140).  
 
Rörelsekostnaderna minskade till -12 054 TSEK (-23 323). Vi implementerade under tredje 
kvartalet ett program för att minska kostnader i linje med vårt effektiviseringsarbete. De största 
effekterna kommer från restriktiv nyanställning och minskade konsultkostnader inom IT och 
försäljning och hade full effekt under fjärde kvartalet.   
 
Finansnettot blev -5 TSEK (-4). Resultatet blev -3 990 TSEK (-9 187).  
 
Finansiell ställning och likviditet  
 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 78 785 TSEK (46 669). Kassalikviditeten uppgick 
till 666% (159). 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten för helåret 2019 uppgick till -31 780 TSEK (-13 
319). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -172 TSEK (-5 327). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till 64 069 TSEK (-70) från den riktade emissionen till 
Hyundai och Accendo Capital. Emissionen uppgick till 64 800 TSEK och emissionskostnader 
uppgick till 731 TSEK. Totalt kassaflöde för perioden var 32 116 TSEK (-18 717). 
 
Bolaget bedöms att ha den likviditet som behövs åtminstone för de kommande 12 månaderna. 
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Orderbok beläggningssystem 
  
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 289 TEUR, varav 25% 
av ordervärdet för den skandinaviska glasögontillverkaren ingår. 
 
Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och 
beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.  
 
 

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 
Den 30 oktober meddelades att bolaget hade tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal med 

Hyundai Motor Company kring beläggningsteknologi för bipolära flödesplattor av metall, en 

nyckelkomponent för vätgasdrivna bränslecellsfordon. 

 

Vidare meddelades att styrelsen hade beslutat om en riktad nyemission om 5 400 000 aktier 
till Hyundai Motor Company och 3 857 143 nya aktier till Accendo Capital. Hyundai hade även 
nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av 
styrelseledamot förutsatte ett godkännande av en extra bolagsstämma. 
 
Den extra bolagsstämman hölls i Stockholm den 22 november. Stämman godkände den av 
styrelsen beslutade riktade nyemissionen. Vidare beslutades att antalet styrelseledamöter 
skulle utökas från fem till sex, samt att Sukhwan Yun skulle väljas till bolagets styrelse. 
 
9 257 143 nyemitterade aktier registrerades hos Bolagsverket under december. Det totala an-
talet utestående aktier och röster i Impact Coatings uppgår efter registreringen till 51 809 051. 
 
I samband med att statsminister Stefan Löfven och en stor näringslivsdelegation i december 
besökte Sydkorea tecknade Impact Coatings och Hyundai även en avsiktsförklaring (MoU). 
Avsiktsförklaringen, som är icke bindande och saknar definierat ekonomiskt värde, följer på 
det i oktober ingångna gemensamma utvecklingsavtalet och stärker ytterligare relationen 
mellan parterna. 
 
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  
 
Den 17 januari 2020 offentliggjorde bolaget en systemorder från Zanini Auto Group (Spanien). 
Beställningen avser ett INLINECOATER™-system för beläggning av radomer (radaremblem) 
för säkerhetssystem till fordon. Ordervärdet är 710 000 EUR och leverans är planerad till fjärde 
kvartalet 2020. 
 
Ordern från Zanini är den första inom applikationsområdet radomer. Ordet “radom” används 
för det radartransparenta väderskyddet kring en radarantenn. Dagens nya bilar använder 
radar för system som hjälper föraren (advanced driver-assistance systems ‒ ADAS). En 
fordonsradar är ofta placerad bakom frontens emblem, i stötfångaren, integrerad i bilens 
sidobackspeglar eller i andra plastkomponenter.  
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 
Styrelsen kommer att föreslå till bolagsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 
2019. 
  
 

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Bokslutskommunikén är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med de som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 2018. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
Publicering av årsredovisning för 2019 16 april 2019 
 
Delårsrapport första kvartalet 2020   24 april 2019 
 
Årsstämma 2020     14 maj 2020 
 
Delårsrapport andra kvartalet 2020   18 augusti 2020 
 
Delårsrapport tredje kvartalet 2020   23 oktober 2020 
 
Bokslutskommuniké för 2020   12 februari 2021 
 
 
 
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 
 

mailto:investors@impactcoatings.se


 
 

6 

RESULTATRÄKNINGAR 
 

 
 
 

1 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018. 
2  Nyemission om 9 257 143 aktie tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019. 

 
 
 

  

(Samtliga belopp i TSEK) Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 20,574 7,570 49,084 20,194

Aktiverat arbete för egen räkning 0 5,700 0 5,323

Förändring av färdigvarulager och produkter i 

arbete
-12,463 -276 -10,617 3,199

Övriga rörelseintäkter -43 1,147 899 1,893

Summa intäkter 8,069 14,140 39,366 30,609

Råvaror och förnödenheter -1,177 -9,201 -14,520 -19,322

Övriga externa kostnader -3,136 -6,754 -18,781 -22,803

Personalkostnader -7,183 -5,993 -29,100 -20,938

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-872 -719 -3,502 -2,264

Valutavinst 314 0 168 0

Övriga rörelsekostnader 0 -656 0 -2,850

Rörelseresultat -3,986 -9,183 -26,368 -37,568

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -4 -19 -24

Resultat efter finansiella poster -3,990 -9,187 -26,387 -37,593

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -3,990 -9,187 -26,387 -37,593

Kontroll

Nettoresultat/aktie (kr) -0.09 -0.22 -0.61 -0.88

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 44,363,088 42,551,908 43,008,425 42,551,908

Antal aktier vid periodens utgång (st) 51,809,051 42,551,908 51,809,051 42,551,908

122
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BALANSRÄKNINGAR 
 

 
 
 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 

 
 
1 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018. 
2  Nyemission om 9 257 143 aktie tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019. 
  

(Samtliga belopp i TSEK) 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 3,440 4,686

Maskiner och tekniska anläggningar 11,018 13,103

Pågående nyanläggningar 6,015 6,015

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 100 100

Summa anläggningstillgångar 20,574 23,904

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 12,211 10,451

Varor under tillverkning 161 2,822

Färdiglager 0 7,956

Kortfristiga fordringar 2,483 5,308

Kassa och bank

    Fria likvida medel 78,785 33,713

    Spärrade likvida medel 0 12,956

Summa omsättningstillgångar 93,640 73,206

SUMMA TILLGÅNGAR 114,213 97,111

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 102,006 64,324

Förskott från kunder

    Betalda förskott 2,350 22,004

Kortfristiga skulder 9,858 10,783

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114,213 97,111

(Samtliga belopp i TSEK) 2019-12-31 2018-12-31

Belopp vid periodens ingång 64,324 101,987

Nyemission 64,069 -70

Periodens resultat -26,387 -37,593

Belopp vid periodens utgång 102,006 64,324

Genomsnittligt antal aktier under perioden 43,008,425 42,551,908

Antal aktier vid periodens utgång (st) 51,809,051 42,551,908

1
2
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KASSAFLÖDESANALYSER 
 

 
 
 
 
 
  

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2019 2018 2019 2018

Rörelseresultat efter avskrivningar -3,986 -9,183 -26,368 -37,568

Finansnetto -5 -3 -19 -24

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,017 1,718 4,383 6,044

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital
-2,973 -7,468 -22,004 -31,548

Förändring av rörelsekapital -1,403 2,506 -9,777 18,229

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,376 -4,962 -31,780 -13,319

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -5,327 -172 -5,327

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64,069 0 64,069 -70

Periodens kassaflöde 59,693 -10,290 32,116 -18,717

Likvida medel vid periodens början 19,092 56,959 46,669 65,386

Likvida medel vid periodens slut 78,785 46,669 78,785 46,669

Kassalikviditet vid periodens slut, % 666 159 666 159

(Samtliga belopp i TSEK)
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för helåren 2015–2019. 
 
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2015–2018 baseras på material hämtat från officiellt 
publicerade årsredovisningar. 
 

 
 
1  Investeringar inkluderar försäljning av en produktionsmaskin. 
2 Investeringarna på 2 077 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar. 
3  Nyemission om 1 886 476 aktier tecknades den 23 mars 2016 och registrerades den 1 april 2016. 
4 Investeringarna på 4 151 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar. 
5 Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar. 

6 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018. 
7 Nyemission om 9 257 143 aktie tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019. 
  

(Samtliga belopp i TSEK) 2019 2018 2017 2016 2015

Omsättning 49,084 20,194 25,014 24,201 22,496

Rörelseresultat -26,368 -37,568 -30,111 -6,912 -12,039

Resultat efter finansiella poster -26,387 -37,593 -29,887 -6,917 -12,524

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 3,440 4,686 5,931 2,091 40

Materiella anläggningstillgångar 17,034 19,118 7,235 4,664 7,087

Finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100

Varulager 12,372 21,229 9,895 9,627 7,243

Förskott från kunder 2,350 22,004 0 0 0

Kortfristiga fordringar 2,483 5,308 24,390 17,251 5,285

Kassa, bank 78,785 46,669 65,386 22,147 1,956

Eget kapital 102,006 64,324 101,987 37,206 14,551

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 9,858 10,783 20,317 18,674 7,160

Balansomslutning 114,213 97,111 122,304 55,880 21,711

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet 89.3% 66.2% 83.4% 66.6% 67.0%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0.02 0 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 666 159 442 211 101

Antal anställda 32 31 21 19 18

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 4 151 2 077 0

Materiella anläggningstillgångar 172 12 902 3,477 2,091 -2,708

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nettoresultat per aktie SEK -0.61 -0.88 -0.92 -0.22 -0.41

Genomsnittligt antal aktier under perioden 43,008,425 42,551,908  32,479,180     31,193,526     30,250,288    

Antal aktier vid periodens slut 51,809,051 42,551,908  42,551,908     32,136,764     30,250,288    

1
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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


