
 

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 
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FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2020 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 5 023 TSEK (2 947) 

● Rörelseintäkter uppgick till 6 574 TSEK (6 452) 

● Rörelseresultatet uppgick till -5 883 TSEK (-10 320) 

● Resultat efter finansnetto uppgick till -5 885 TSEK (-10 323) 

● Kassaflödet uppgick till -4 851 TSEK (-8 685) 

● Kassalikviditeten uppgick till 523% (113) 

● Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick 
till 2 120 TEUR 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020 
 

• Order på beläggningssystem för radomer från Zanini Auto Group 

• Order på beläggningssystem för R&D från tysk leverantör av precisionskomponenter 
till textilindustrin 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut 
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VD-KOMMENTAR 
 
Impact Coatings hade ett bra första kvartal. Vi tecknade två avtal om systemleveranser, ett med 

Zanini Auto Group i Spanien och ett med en tysk leverantör av precisionskomponenter till den 

globala textilindustrin.  

 

Ordern från Zanini är bolagets första inom ett nytt spännande område med stark förväntad 

tillväxt: radomer – radartransparenta emblem framför fordonsradar. Applikationen är del av 

trenden mot autonoma fordon, med många komponenter som kräver kostnadseffektiv teknik för 

metallisering av plast. Ett relaterat område är metalliserade plastantenner för fordon, IoT och 

5G, där ett flertal tillverkare utvecklar nya lösningar. Radomer och antenner utgör en ny 

affärsmöjlighet inom segmentet metallisering på plast, ett stabilt ben och komplement till våra 

unika erbjudanden inom bränsleceller. 

 

Ordern från den tyska leverantören till textilindustrin visar bredden i våra applikationsområden, 

samtidigt som intresset för vår teknologi som alltid är grundad i kvalitet, flexibilitet och 

kostnadseffektivitet.  

 

Det globala utbrottet av COVID-19 under första kvartalet påverkar allt och alla, även Impact 

Coatings. Vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, vilket påverkar hur vi 

interagerar med kunder, leverantörer och andra partners. Vi har strikta regler som bland annat 

anger att medarbetare med symtom inte får komma till kontoret, restriktioner på interna 

respektive externa resor och är väldigt restriktiva när det gäller externa besök. Vi uppmuntrar 

de anställda att arbeta hemifrån om det är möjligt. Bolagsstämman den 14 maj kommer att ske 

som planerat, men i en mycket begränsad form och med ett förväntat lågt deltagande för att 

minimera risken för smittspridning. 

 

Som helhet bedömer vi att Impact Coatings verksamhet rullar på relativt obehindrat. De två 

nämnda systemordrarna gör att vi har en tillfredsställande beläggning inom systemtillverkning. 

Vi ser heller idag inga störningar i materialflöden från våra underleverantörer. Däremot 

påverkas eftermarknadsförsäljning till systemkunder och beläggningsverksamheten något på 

grund av stängda fabriker i en del europeiska länder. 

 

Försäljnings- och utvecklingsarbete med kunder fortgår men med viss försening. Ostasiatiska 

företag, både i Kina och vår utvecklingspartner Hyundai i Sydkorea, har öppnat upp sina 

verksamheter efter flera veckors nedstängning. I väntan på att reserestriktioner ska hävas 

fortgår samarbetet med Hyundai på distans. Många företag i Europa håller fortfarande helt 

stängt och försäljningsfokus läggs på dem som fortfarande är igång. Vi ser tecken nu mot slutet 

av april på att vissa europeiska företag sakta återupptar produktion och kommersiell aktivitet, 

vilket är positivt, men vi förväntar oss reserestriktioner även inom Europa ett tag framåt. 

 

Situationen med COVID-19 är en utmaning för vår värld och alla industribolag. Jag är stolt över 
hur Impact Coatings fortsätter att leverera för våra kunder och aktieägare under denna svåra 
tid, samtidigt som vi värnar om våra anställda och affärspartners. 
 
 
Torbjörn Sandberg   
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FINANSIELL UTVECKLING  
 
Första kvartalet 2020 
 

Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 5 023 TSEK (2 947). Det inkluderar 
intäkter från installationen av beläggningssystemet till den skandinaviska glasögontillverkaren 
som slutfördes under första kvartalet 2020 för 2 762 TSEK, beläggningstjänster, eftermarknads-
försäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin.   
  
Rörelseintäkterna uppgick till 6 574 TSEK (6 452).   
  
Rörelsekostnaderna minskade till -12 953 TSEK (-16 772), vilket reflekterar en lägre kostnadsbas 
från vårt effektiviseringsarbete.    
 
En valutavinst uppgick till 495 TSEK (-142) då försäljning sker i EUR och kostnader huvudsakligen 
är i SEK. Bolaget har bedömt att flöden i utländsk valuta inte ska terminssäkras för att fördelarna 
med lägre finansiella kostnader och ökad flexibilitet överväger riskerna med att inte terminssäkra. 
  
Finansnettot blev -2 TSEK (-3). Resultatet blev -5 885 TSEK (-10 323).   
  
Finansiell ställning och likviditet  
 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 73 934 TSEK (37 984). Räntebärande skulder uppgick 
vid periodens slut till 0 TSEK (0). Kassalikviditeten uppgick till 523% (113).  
 
Spärrade likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 655 TSEK (3 925), vilket är relaterat till 
bankgarantier. 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari-mars 2020 uppgick till -4 851 
TSEK (-8 685). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 0 TSEK (0). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (0). Totalt kassaflöde för perioden var -4 851 
TSEK (-8 685).  
  
Slutbetalningen från den skandinaviska glasögontillverkaren och förskottsbetalningen från Zanini 
Auto Group är redovisade under första kvartalet.  
 
Bolaget bedömer att ha likviditet som behövs åtminstone för de kommande 12 månaderna.  
  
Orderbok beläggningssystem 
  
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 2 120 TEUR. 
 
Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och belägg-
ningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.   
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HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 
 
Den 17 januari 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. 
 
Den 18 mars meddelades att bolaget erhållet ytterligare en systemorder, denna gång på ett 
beläggningssystem för R&D. Kunden, som verkar globalt, är en tysk leverantör av precisions-
komponenter till textilindustrin. Ordervärde är 1 350 000 EUR och leverans är planerad till det 
fjärde kvartalet 2020. 
 
Impact Coatings ställde ut på två industrimässor under kvartalet, på glasögonmässan OPTI 2020 
i München i januari och på FC Expo i Tokyo i månadsskiftet februari/mars. Normalår är 
Tokyomässan världens största vätgas- och bränslecellsmässa. På grund av de reserestriktioner 
som börjat gälla i många länder som följd av utbrottet av COVID-19 blev dock årets mässa inte 
välbesökt, men resulterade ändå i att några viktiga kundmöten kunde genomföras. 
 
 

KOMMENTARER OM COVID-19 
 
Impact Coatings följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer kring COVID-19, 
vilket framför allt påverkar hur bolaget kan interagera med kunder, leverantörer och andra 
partners. 
 
Två nya systemordrar under första kvartalet och hittills störningsfri materialförsörjning gör att 
bolagets systemtillverkning till dags dato varit näst intill opåverkad av COVID-19. Bolaget 
fortsätter att noga monitorerna eventuella störningar i leverantörskedjan för systemtillverkningen. 
En viss nedgång kan ses för eftermarknadsförsäljningen till systemkunder och för beläggnings-
verksamheten på grund av stängda fabriker i vissa europeiska länder 
 
Utvecklingssamarbetet med Hyundai gick på sparlåga under de veckor i februari-mars då 
Sydkorea var nedstängt, även om viss aktivitet kunde fortgå hos Impact Coatings. Sedan Hyundai 
åter har öppnat sker gemensamt arbete till vidare på distans i väntan på att reserestriktioner ska 
hävas.  
 
Försäljning och marknadsföring försvåras av att en del potentiella kunder håller stängt, av rese- 
och besöksförbud och av mässor och marknadsevent som flyttas på framtiden eller ställs in. Detta 
kan komma att fördröja framtida ordrar. 
 
Ett resultat av COVID-19 är att de ytterligare mässor och konferenser som Impact Coatings hade 
planerat att delta på under första halvåret 2020 antingen har ställts in eller har flyttats. Det gäller 
bland annat den årliga industrimässan i Hannover i april, som först flyttades till juli, men som 
senare helt har ställts in helt för 2020. Bolaget planerar fortfarande att delta på bränslecells-
konferensen f-cell + HFC i Vancouver, vilken först flyttades från april till juni, för att nu åter ha 
flyttats fram till september.  



 
 

5 

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
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 
 
Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har Bolaget beslutat att justera arrange-
manget kring Impact Coatings årsstämma 2020 så att hänsyn tas till deltagares och 
medarbetares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. 
Bolaget kommer därför att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form. Mer information 
återfinns i kallelsen som hittas på Bolagets hemsida. 
 
 
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
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RESULTATRÄKNINGAR 
 

 
 
 

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

 
 
 

  

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

2020 2019 2019

Nettoomsättning 5,023 2,947 49,084

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0

Förändring av färdigvarulager och produkter i 

arbete
1,555 3,437 -10,617

Övriga rörelseintäkter -4 68 899

Summa intäkter 6,574 6,452 39,366

Råvaror och förnödenheter -1,246 -2,962 -14,520

Övriga externa kostnader -4,227 -5,633 -18,781

Personalkostnader -6,608 -7,162 -29,100

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-872 -873 -3,502

Valutavinst 495 0 168

Övriga rörelsekostnader 0 -142 0

Rörelseresultat -5,883 -10,320 -26,368

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -3 -19

Resultat efter finansiella poster -5,885 -10,323 -26,387

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Periodens resultat -5,885 -10,323 -26,387

Kontroll

Nettoresultat/aktie (kr) -0.11 -0.24 -0.61

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 51,809,051 42,551,908 43,008,425

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

1

1
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BALANSRÄKNINGAR 
 

 
 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 

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

(Samtliga belopp i TSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 3,129 4,375 3,440

Maskiner och tekniska anläggningar 10,458 12,542 11,018

Pågående nyanläggningar 6,015 6,015 6,015

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 100 100 100

Summa anläggningstillgångar 19,702 23,031 20,574

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 12,930 11,878 12,211

Varor under tillverkning 1,716 6,259 161

Färdiglager 0 7,956 0

Kortfristiga fordringar 2,446 4,870 2,483

Kassa och bank

    Fria likvida medel 66,279 34,059 78,785

    Spärrade likvida medel 7,655 3,925 0

Summa omsättningstillgångar 91,026 68,946 93,640

SUMMA TILLGÅNGAR 110,728 91,978 114,213

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 96,120 54,001 102,006

Förskott från kunder

    Betalda förskott 4,121 25,900 2,350

Kortfristiga skulder 10,487 12,077 9,858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110,728 91,978 114,213

(Samtliga belopp i TSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Belopp vid periodens ingång 102,006 64,324 64,324

Nyemission 0 0 64,069

Periodens resultat -5,885 -10,323 -26,387

Belopp vid periodens utgång 96,120 54,001 102,006

Genomsnittligt antal aktier under perioden 51,809,051 42,551,908 43,008,425

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

1

1
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KASSAFLÖDESANALYSER 
 

 
 
 
 
 
  

Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

2020 2019 2019

Rörelseresultat efter avskrivningar -5,883 -10,320 -26,368

Finansnetto -2 -3 -19

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 872 873 3,502

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital
-5,014 -9,450 -22,885

Förändring av rörelsekapital 163 765 -8,896

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,851 -8,685 -31,780

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -172

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 64,069

Periodens kassaflöde -4,851 -8,685 32,116

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

Likvida medel vid periodens slut 73,934 37,984 78,785

Kassalikviditet vid periodens slut, % 523 113 666

(Samtliga belopp i TSEK)
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för perioden januari-
mars 2020 och för helåren 2016–2019. 
 
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2016–2019 baseras på material hämtat från officiellt 
publicerade årsredovisningar. 
 

 
 
1 Investeringarna på 2 077 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.  
2  Nyemission om 1 886 476 aktier tecknades den 23 mars 2016 och registrerades den 1 april 2016.  
3 Investeringarna på 4 151 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.  
4 Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.  
5 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018.  
6 Nyemission om 9 257 143 aktie tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019.  
 
 
 

(Samtliga belopp i TSEK) 2020 2019 2018 2017 2016

Omsättning 5,023 49,084 20,194 25,014 24,201

Rörelseresultat -5,883 -26,368 -37,568 -30,111 -6,912

Resultat efter finansiella poster -5,885 -26,387 -37,593 -29,887 -6,917

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 3,129 3,440 4,686 5,931 2,091

Materiella anläggningstillgångar 16,473 17,034 19,118 7,235 4,664

Finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100

Varulager 14,646 12,372 21,229 9,895 9,627

Förskott från kunder 5,332 2,350 22,004 0 0

Kortfristiga fordringar 2,446 2,483 5,308 24,390 17,251

Kassa, bank 73,934 78,785 46,669 65,386 22,147

Eget kapital 96,120 102,006 64,324 101,987 37,206

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 9,276 9,858 10,783 20,317 18,674

Balansomslutning 110,728 114,213 97,111 122,304 55,880

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet 86.8% 89.3% 66.2% 83.4% 66.6%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 0.02 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 523 666 159 442 211

Antal anställda 28 31.7 31 21 19

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 4 151 2 077

Materiella anläggningstillgångar 0 172.038 12 902 3,477 2,091

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nettoresultat per aktie SEK -0.11 -0.61 -0.88 -0.92 -0.22

Genomsnittligt antal aktier under perioden 51,809,051 43,008,425 42,551,908  32,479,180     31,193,526    

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

1

2

3

5

4

6
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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


