
 

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 (Nasdaq OMX Nordic). 
Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller på telefon +46 (0)8 121 576 90. 
 
För mer information besök www.impactcoatings.com. 

 

IMPACT COATINGS AB (PUBL), 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018 
 
 

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2018 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 20 194 TSEK (25 014) 

● Rörelseintäkter uppgick till 30 609 TSEK (30 418) 

● Rörelseresultatet uppgick till -37 568 TSEK (-30 111) 

● Resultat efter finansnetto uppgick till -37 593 TSEK (-29 887) 

● Kassaflödet uppgick till -18 716 TSEK (43 239) 

● Soliditeten uppgick till 66,2% (83,4) 

● Ingen utdelning föreslås 

 

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2018 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 7 570 TSEK (2 154) 

● Rörelseintäkter uppgick till 14 144 TSEK (2 220) 

● Rörelseresultatet uppgick till -9 183 TSEK (-11 603) 

● Resultat efter finansnetto uppgick till -9 187 TSEK (-10 578) 

● Kassaflödet uppgick till -10 290 TSEK (-8 054) 

● Soliditeten uppgick till 66,2% (83,4) 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET 2018 
 

● Tidigarelagd leverans av INLINECOATER™M beläggningssystem till Varioplast 

● Leverans av INLINECOATER™P200 hyresmaskin till europeisk fordonsindustrikund 

● Positiv utveckling i beläggningsverksamheten 

● Torbjörn Sandberg anställd som fast VD 

● Rosina Gartz utsedd till interim CFO 

● Redovisningsutredning bekräftar preliminära resultaten avseende ersättningar till 
tidigare VD  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 

● Order på beläggningsmaskin från Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. 

● Marie Dhayer Teikmans anställd som ordinarie CFO 

 

http://www.impactcoatings.com/
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VD-KOMMENTAR 
 
När jag tillträdde som tillförordnad VD för Impact Coatings den 28 maj möttes jag av ett bolag med 
stor potential. Jag fann ett kompetent team med spetskompetens inom ett framtidsområde av 
miljövänlig produktionsteknologi: PVD. Här fanns innovativa tekniklösningar med betydande 
marknadspotential. Det handlade både om effektivisering av industriell produktion inom PVD och om 
beläggningar för specifika applikationsområden, till exempel för bränsleceller. 
 
Utöver dessa styrkor identifierade jag med teamets hjälp även förbättringsbehov, framför allt kring 
våra kommersiella processer och kommersiell disciplin. Vi satte upp målet att skapa ett industribolag 
som är självfinansierande. Vi har fokuserat på effektivisering av arbetssätt, industrialisering, 
digitalisering och ett fokuserat kvalitetsarbete. Vi gjorde en genomlysning av våra leverantörer 
och konsulter, för att på alla plan professionalisera bolaget.  
  
Under sommaren arbetade nya styrelsen och ledningen fram en uppdatering av bolagets 
strategi. Resultatet presenterades i samband med Q2-rapporten och via en webb-presentation den 
26:e september. Strategin pekar ut en förnyad satsning inom segmenten Dekorativa, Metalliserande 
och Reflekterande beläggningar, D/M/R, områden där bolaget är historiskt starkt och som ger oss de 
bästa förutsättningarna att bli lönsamma. Vidare identifierar strategin att segmentet Bränsleceller (FC) 
har en betydande tillväxtpotential, vilken ska exploateras genom att nyttja de unika värdena i Impact 
Coatings teknologi och genom att jobba med de ledande bolagen inom bränslecellsindustrin.  
 
Under sommaren och hösten tecknade vi avtal med två återkommande kunder inom D/M/R-
segmenten avseende systemleveranser, med Varioplast i Tyskland och med en välkänd schweizisk 
klocktillverkare. En av dessa maskiner, till Varioplast, levererades under det fjärde kvartalet före den 
ursprungliga tidsplanen. Vi erhöll också en order från Henan Yuqing (Kina) för en beläggningsmaskin 
för bränsleceller till järnvägsindustrin. Utöver dessa beställningar tecknade vi ett hyresavtal med en 
europeisk kund inom fordonsindustrin avseende ett beläggningssystem för metallisering, en maskin 
som också levererades under det fjärde kvartalet.  
  
Efter årsskiftet har vi mottagit ytterligare en order på ett beläggningssystem. Kunden är den på 
Shanghaibörsen noterade koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. 
   
Impact Coatings verksamhet har historiskt kännetecknats av oregelbunden försäljning, där en enskild 
maskinaffär kan utgöra en betydande del av årsomsättningen. Det innebär att orderingång, resultat 
och kassaflöde har varierat märkbart mellan perioder. Framgent förväntar vi oss en mer regelbunden 
orderingång i takt med bolagets utveckling. Från och med rapporten för fösta kvartalet 2019 i april 
kommer vi att redovisa värdet av orderboken vid periodens slut, vilket investerare och andra 
intressenter sedan kan följa från kvartal till kvartal. Enskilda ordrar som inte bedöms vara materiella 
(d.v.s. kurspåverkande) kommer att inkluderas i orderboksvärdet, men inte nödvändigtvis 
offentliggöras via pressmeddelande. 
 
Vi har i de två senaste kvartalsrapporterna rapporterat att vi för nya diskussioner med Optorun, som 
är noterade på Tokyobörsen och som tillverkar och säljer beläggningssystem på den asiatiska 
marknaden. Impact Coatings tecknade både distributions- och leverantörsavtal med Optorun under 
2017, avtal som inte har givit förväntade resultat. Båda parter har insett att det behövs en nystart och 
bolagens ledningar träffades senast på Optoruns produktionsanläggning i Shanghai i slutet av året. 
Det finns ett ömsesidigt intresse av samarbete i linje med vårt strategiska fokus på D/M/R och 
fortsatta produktiva diskussioner väntas. 
  
Vi lägger ett händelserikt år bakom oss – ett år där vi har utvecklat Impact Coatings som industriellt 
bolag och samtidigt stärkt förmågan att förvalta en betydande marknadspotential. Vi går därmed in i 
2019 med tillförsikt. 
  
  
Torbjörn Sandberg  
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FINANSIELL UTVECKLING  
 
Helåret 2018 
 
Rörelseintäkterna ökade något jämfört med förgående år och uppgick till 30 609 TSEK (30 418). 
Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 20 194 TSEK och minskade jämfört med föregående år (25 014). 
 
Rörelsekostnaderna ökade till -68 178 TSEK (-60 529). Finansnettot blev -24 TSEK (224). Resultatet 
blev -37 593 TSEK (-29 887). Kassaflödet blev -18 716 TSEK (43 239) för helåret. 
 
Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare årsredovisning, inte redovisats. 
 
Fjärde kvartalet 2018 
 
Rörelseintäkterna uppgick till 14 144 TSEK (2 220). Ökningen förklaras delvis av aktivering av arbete 
för egen räkning uppgående till 5 704 TSEK. Nettoomsättning för fjärde kvartalet var 7 570 TSEK 
(2 154). 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till -23 376 TSEK (-13 823). Ökningen förklaras delvis av ökade övriga 
externa kostnader där kostnader för konsulter, rådgivare och advokater stod för en större del, men 
dessa kostnader förväntas minska under 2019. 
 
Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -9 183 TSEK (-11 603). Resultatet före 
skatt uppgick till -9 187 TSEK (-10 578). Kassaflödet uppgick till -10 290 TSEK (63 176). 
 
Finansiell ställning och likviditet 
 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 46 669 TSEK (65 386). Räntebärande skulder uppgick vid 
periodens slut till 0 TSEK (2 061). Soliditeten uppgick till 66,2 % (83,4). 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2018 uppgick till -13 319 TSEK (-43 801). 
Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -5 327 TSEK (-7 628). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK (94 668). Totalt kassaflöde för perioden var -18 716 
TSEK (43 239). 
 
Den finansiella ställningen och likviditeten bedöms vara goda. 
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HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 
Under årets fjärde kvartal färdigställdes och levererades två beläggningsmaskiner. En tidigarelagd 
leverans genomfördes i slutet av november till Varioplast Konrad Däbritz GmbH i Ötisheim, Tyskland. 
Det levererade INLINECOATER™M-systemet ska användas för metallisering av plastkomponenter till 
fordonsindustrin och utgör kundens andra maskinbeställning från Impact Coatings. Leveransen var 
först planerad att ske i början av 2019. Att leveransen kunde tidigareläggas är ett resultat av 
pågående effektivisering av verksamheten och frigör samtidigt kapacitet för kommande leveranser. 
 
Ett beläggningssystem av typen INLINECOATER™P200 färdigställdes under december och 
levererades som en uthyrningsmaskin till en europeisk kund inom fordonsindustrin. Även denna, 
Impact Coatings minsta maskintyp, används för metallisering av plastkomponenter. Dess storlek och 
enkla integration med en plastformspruta gör den till en kostnadseffektiv produktionsmaskin för små 
komponenter och till en bra instegsmaskin för företag som vill utvärdera PVD-metallisering. 
Hyresavtalet är initialt skrivet på 10 månader från leverans, med option om förlängning av 
hyresperioden, alternativt köp av systemet. 
 
Den interna beläggningsverksamheten, även kallad coating services, utvecklas väl och vi noterar för 
fjärde kvartalet den högsta intäktsnivån hittills för ett enskilt kvartal. Beläggningstjänster utgör ett 
betydelsefullt komplement till försäljningen av beläggningssystem. Cirka 60% av intäkterna 
genererades av bränslecellsapplikationer, 25% av dekorativa applikationer och resterande del av 
applikationer inom medicinteknik och elektriska kontakter. Förutom att generera löpande intäkter är 
den interna beläggningskapaciteten strategiskt viktig för försäljningen av beläggningssystem. Den 
används för rena kundprover, men också som stöd till kunders utveckling och som initial 
produktionskapacitet när kundens produktion ska komma igång. Detta gäller inte minst inom 
bränslecellssegmentet, där de befintliga kunderna Michelin och Borit stod för en betydande del av 
omsättningen från beläggningsverksamheten under kvartalet.  
 
Torbjörn Sandberg, som tillträdde som interim VD i maj, anställdes i oktober som bolagets ordinarie 
VD. I samband med det utsågs Rosina Gartz till interim CFO att efterträda Anders Nilsson som gick i 
pension. 
 
Under oktober överlämnade PwC slutrapporten av den utredning kring kostnadsersättningar till 

medgrundaren och tidigare VD Henrik Ljungcrantz, varifrån preliminära resultat offentliggjordes i juli 

2018. Slutrapporten bekräftar de preliminära resultaten avseende oegentligheter. Styrelsen har 

lämnat rapporten vidare till Ekobrottsmyndigheten, samt har för avsikt att återhämta de 

kostnadsersättningar som enligt utredningen är felaktigt utbetalda samt utredningskostnaderna. 

Ekobrottsmyndigheten har hänvisat ärendet vidare till en regional polismyndighet, varifrån inga 

ytterligare uppgifter har framkommit. 

 
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  
 
Den 4 februari offentliggjorde bolaget en affär med Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. 
(Kina). Kunden, som är noterad på Shanghai-börsen, har lagt en beställning på ett beläggningsystem 
som ska användas för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Ordervärdet är cirka 11,2 
miljoner kronor. Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of 
Credit tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Betalning av sista 10% erhålls efter att 
maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 
2019. 
 
Den 11 februari meddelades att bolaget har anställt Marie Dhayer Teikmans till rollen som ordinarie 
CFO, med tillträde den 19 mars. Marie har gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning och industriell 
produktion från Sverige, Italien och Frankrike. Hon kommer senast från rollen som CFO för Twister 
Group, en internationell, snabbt växande koncern som ägs av Polaris Private Equity. Marie ersätter 
Rosina Gartz som varit interim CFO under rekryteringsprocessen. 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 
Styrelsen kommer att föreslå till bolagsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2018. 
  
 

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 2017. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
Delårsrapport första kvartalet 2019  25 april 2019 
 
Årsstämma 2019    15 maj 2019 
 
Delårsrapport andra kvartalet 2019  16 augusti 2019 
 
Delårsrapport tredje kvartalet 2019  25 oktober 2019 
 
Bokslutskommuniké för 2019   14 februari 2020 
 
 
 
För mer information kontakta: 
 
Torbjörn Sandberg, VD 
Tel: 0768-43 43 76, E-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se 
 
Rosina Gartz, CFO 
Tel: 070-659 36 09, E-mail: rosina.gartz@impactcoatings.se 
 
 
Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019, kl. 08:00 CET.  



 
 

6 

RESULTATRÄKNINGAR 
 

 
 

1 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018. 

  

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

2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 20 194 25 014 7 570 2 154

Aktiverat arbete för egen räkning 5 700 5 360 5 704 242

Förändring av lager produkter i arbete 2 822 0 -276 0

Övriga rörelseintäkter 1 893 44 1 147 -176

Summa intäkter 30 609 30 418 14 144 2 220

Råvaror och förnödenheter -19 322 -23 425 -9 201 -3 392

Bruttovinst 11 287 6 993 4 942 -1 172

Bruttomarginal % 37% 23% 35% -53%

Övriga externa kostnader -22 803 -14 752 -6 758 -3 100

Personalkostnader -20 938 -20 663 -5 993 -6 823

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-2 264 -1 216 -719 -460

Övriga rörelsekostnader -2 850 -473 -656 -47

Rörelseresultat -37 568 -30 111 -9 183 -11 603

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 777 1 777

Räntekostnader och liknande resultatposter -24 -1 553 -4 -752

Resultat efter finansiella poster -37 593 -29 887 -9 187 -10 578

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -37 593 -29 887 -9 187 -10 578

Kontroll

Nettoresultat/aktie (kr) Neg Neg Neg Neg

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 42 551 908 32 479 180 42 551 908 32 479 180

Antal aktier vid periodens utgång (st) 42 551 908 42 551 9081 42 551 908 42 551 9081
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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.  

(Samtliga belopp i TSEK) 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 4 686 5 932

Maskiner och tekniska anläggningar 19 118 7 235

Inventarier, verktyg och installationer 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 100 100

Summa anläggningstillgångar 23 904 13 266

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 10 451 4 395

Varor under tillverkning 2 822 5 500

Färdiglager 7 956 0

Upparbetad ej fakturerad intäkt 0 7 371

Kortfristiga fordringar 5 308 26 386

Kassa och bank

    Fria likvida medel 33 713 65 386

    Spärrade likvida medel 12 956 0

Summa omsättningstillgångar 73 206 109 038

SUMMA TILLGÅNGAR 97 111 122 304

#REFERENS!

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 64 324 101 987

Förskott från kunder

    Betalda förskott 23 846 0

    Ej betalda förskott 0

Fakturerad ej upparbetad intäkt 0 9 778

Kortfristiga skulder 8 941 8 478

Kortfristiga skulder räntebärande 0 2 061

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 111 122 304

(Samtliga belopp i TSEK) 2018-12-31 2017-12-31

Belopp vid periodens ingång 101 987 37 206

Nyemission -70 94 668

Periodens resultat -37 593 -29 887

Belopp vid periodens utgång 64 324 101 987

Genomsnittligt antal aktier under perioden 42 551 908 32 479 180

Antal aktier vid periodens utgång (st) 42 551 908 42 551 9081
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KASSAFLÖDESANALYSER 
 

 
 
 
 
 
  

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

2018 2017 2018 2017

Rörelseresultat efter avskrivningar -9 183 -11 603 -37 568 -30 111

Finansnetto -4 1 025 -24 -1 553

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet
1 718 460 6 044 1 216

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital

-7 468 -10 121 -31 549 -30 448

Förändring av rörelsekapital 2 506 -18 858 18 230 -13 353

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten
-4 962 -28 979 -13 319 -43 801

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 327 -2 513 -5 327 -7 628

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 94 668 -70 94 668

Periodens kassaflöde -10 290 63 176 -18 716 43 239

Likvida medel vid periodens början 56 959 10 260 65 386 22 147

Likvida medel vid periodens slut 46 669 2 206 46 669 65 386

(Samtliga belopp i TSEK)
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för helåren 2014-2018. 
 
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2014-2017 baseras på material hämtat från officiellt 
publicerade årsredovisningar. 
 

 
 
 

(Samtliga belopp i TSEK) 2018 2017 2016 2015 2014

Omsättning 20 194 25 014 24 201 22 496 5 966

Rörelseresultat -37 568 -30 111 -6 912 -12 039 -20 772

Resultat efter finansiella poster -37 593 -29 887 -6 917 -12 524 -20 663

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 4 686 5 932 2 091 40 66

Materiella anläggningstillgångar 19 118 7 235 4 664 7 087 11 526

Finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100

Varulager 13 273 9 895 9 627 7 243 7 311

Förskott från kunder 23 846 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar 5 308 33 757 17 251 5 285 2 129

Kassa, bank 46 669 65 386 22 147 1 956 10 260

Eget kapital 64 324 101 987 37 206 14 551 27 075

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 8 941 20 317 18 674 7 160 4 317

Balansomslutning 97 111 122 304 55 880 21 711 31 392

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital% Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet 66,2% 83,4% 66,6% 67,0% 86,2%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0,02 0 0 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 581 452 211 101 287

Antal anställda 31 21 19 18 18

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 4 151
8

2 077
7 0 0

Materiella anläggningstillgångar 12 902
10 3 477 2 091 -2 708

5
5 373

3

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 100

Vinst per aktie SEK Neg Neg Neg Neg Neg

Genomsnittligt antal aktier under perioden 42 551 908 32 479 180 31 193 526 30 250 288 25 167 135

Antal aktier vid periodens slut 42 551 908 42 551 908
9

32 136 764
6 30 250 288 30 250 288

4
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3 Av investeringarna på 5 373 TSEK avser 5 282 TSEK en omklassificering från korta fordringar till maskiner och tekniska 
anläggningstillgångar. 
4 Nyemission om 10 083 429 aktier tecknades den 13 juni 2014 och registrerades den 3 juli 2014. 
5  Investeringar inkluderar försäljning av en produktionsmaskin. 
6  Nyemission om 1 886 476 aktier tecknades den 23 mars 2016 och registrerades den 1 april 2016. 
7 Investeringarna på 2 077 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar. 
8 Investeringarna på 4 151 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar. 
9 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018. 
10 Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering  från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.  

 
 
 

 

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 

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

Kassalikviditet Kassa och omsättningstillgångar exkl. varulager dividerat med korta skulder 

 


