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2017 har varit ett imponerande år för GomSpace. I början av året tecknade vi den största ordern någonsin på marknaden 
för nanosatelliter, med leveranser som kommer att ske över fyra år. Som helhet har vi dock en bred kundbas och har 
under året fått över 150 order fördelade på omkring 100 kunder.

Tillväxten har överträffat våra prognoser. Därför beslutade vi att skala upp organisationen mer än vad som tidigare 
planerats. Antalet anställda ökade från 77 till 176 under året. Samtidigt har vi förstärkt företagsledningen med personer 
som har erfarenhet från chefspositioner med liknande utmaningar.

Resultatet för 2017 var en förlust på 53.989 TSEK medan bruttomarginalen uppgick till 28%. Minskningen av brutto-
marginalen är starkt relaterad till kostnaderna för den omfattande rekryteringen och våra lokalinvesteringar.

Även marknaden för nanosatelliter utvecklas. Det präglades från starten av att konstruera prototyper och placera ut 
enstaka satelliter i rymden, medan branschen idag går vidare mot stora “svärmar” – system med många samverkan-
de små satelliter. En följd av detta är att vi bygger upp en ny produktionsanläggning. Detta arbete påverkar främst 
produktionen, där vårt mål är att kunna tillverka en satellit om dagen, något vi då blir först med i nanosatellit-
branschen. Vi tror att denna satsning ger oss en tätposition när det gäller att massproducera satelliter med industriella 
metoder, till låg kostnad.

Det är också viktigt att notera att vi under året har mottagit anslag från den danska innovationsfonden till två projekt: 
MegaMan, som syftar till att utveckla ett styrsystem för svärmar av satelliter och MARS 2, som gäller utveckling av nya 
radiokomponenter för att möjliggöra bredbandskommunikation med svärmar av satelliter.

Sist men inte minst har vi under 2017 startat tre nya dotterbolag, som ett led i vår affärsplan och för att kunna ta del 
av marknadens tillväxt. Vi finns nu på plats i Singapore, USA och i Luxemburg. Det sistnämnda dotterbolaget har ett 
särskilt uppdrag; att bredda vårt erbjudande genom en ny tjänsteverksamhet. Genom vårt driftstödsystem kommer 
vi att kunna erbjuda våra kunder en komplett tjänsteportfölj, från uppskjutning, försäkringar och godkännanden till 
att hantera daglig drift av en grupp satelliter.

Den 8 mars var vi glada att välkomna ett antal nya aktieägare. Genom en riktad nyemission fick bolaget in 125.000 TSEK, 
dessa aktier utfärdades till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare. Nyemissionen är 
avsedd att användas för finansiering och för att underlätta den snabba expansionen, närliggande förvärvsmöjligheter 
samt utveckling av GomSpace, dess marknader och produkter.

Med mina bästa hälsningar,

VD har ordet

Niels Buus
VD
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GomSpace i korthet

Delsystem

Solpaneler

Batterier

Framdrivning

Stommar

Datorer

Kraftför
sörjning

Dockning

Markbaserade
system

Kommunikation

Labb-
utrustning

Plattformar Nyttolaster

AFFÄRSMODELL 

Kamera

Spårning av flyg

Spårning av 
fartyg

Radio

Programvara

ADCS

3U - GOMX3

6U - GOMX4

12U - plattform

Mission
Vår uppgift är att hjälpa kunder över hela världen att nå sina mål i rymden.

Vision
Nanosatelliter ska vara det första valet för kunder som ställer krav på professionella lösningar för radiobaserad över-
vakning och kommunikation.

Strategisk bas
En bred, oberoende teknikleverantör till kommersiella tjänsteföretag, myndigheter, forskning och utbildning, med av-
knoppningar för att utveckla nya marknader.
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Drift och underhåll Marknadssegment

Forskning och 
utbildning

Vetenskap

Försvar

Näringsliv

Kompletterande tjänster

Vi utvecklar löpande nya funktioner 
i linje med kundernas behov

Vi ger kunderna stöd i samband med 
uppskjutning och svarar för 

all planering
Med ett driftstödsystem som hanterar svärmar av satelliter 
kan vi hjälpa våra kunder att leverera datatjänster till sina 
slutanvändare

BATTERIPACK

HÖGKÄNSLIG SOLSENSOR

MODULÄR SYSTEM DESIGN

S-BAND PATCH ANTENN

SDRC 
(MJUKVARUBASERAT RADIO)

TELEMETRI RADIO OCH ANTENN

FRAMDRIVNINGSSYSTEM

AVANCERADE REAKTIONSHJUL

HÖGEFFEKTIVA SOLCELLER
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för GomSpace Group (publ), organisationsnummer 559026-1888, med hu-
vudkontor i Stockholm, avlämnar härmed moderbolagets årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskaps-
året 2017. Den numeriska informationen inom parentes är medtagen som jämförelse med räkenskapsåret 2016 eller 
balansdagen den 31 december 2016.

Ägande
GomSpace A/S, NanoSpace AB, GomSpace Orbital ApS, GomSpace ASIA Pte Ltd, GomSpace North America LLC och 
GomSpace Luxembourg S.A.R.L är de rörelsedrivande företagen i GomSpacekoncernen. GomSpace Group AB är ett 
holdingbolag som är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Koncernen består av GomSpace Group AB (Orgnr. 559026-1888), GomSpace A/S (Orgnr. 30899849), NanoSpace 
AB (Orgnr. 556643-0475), GomSpace Orbital ApS (Orgnr. 38173561), GomSpace ASIA Pte Ltd (Orgnr. 201707094C), 
GomSpace North America LLC (Orgnr. S667083-2) och GomSpace Luxembourg S.A.R.L. (Orgnr. 1008250/0).

Information om verksamheten
GomSpace övergripande uppgift är att tillverka nanosatelliter samt komponenter och nyckelfärdiga lösningar till 
satelliter.
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Flerårsöversikt       
 
 2017 2016 2015 2014  2013
 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

KONCERNEN
Nettoomsättning 96.405 54.142 34.087 26.645 9.720
Bruttoresultat 26.884 25.201 17.195 11.029 3.647
Rörelseresultat -67.610 -14.510 -2.357 1.762 242
Resultat från andelar i intresseföretag 4.591 21.386 - - -
Finansnetto -3.496 -1.389 -766 -178 -200
Resultat efter finansiella poster -66.515 5.487 -3.123 1.584 42
Årets resultat -53.989 8.981 -2.369 1.224 16
Förvärv av immateriella tillgångar 38.908 21.848 5.489 747 1.329
Förvärv av materiella tillgångar 18.500 6.447 543 528 173
Summa tillgångar 313.069 209.093 30.067 19.051 10.372
Eget kapital 185.315 146.106 13.816 7.721 6.038
Summa skulder 127.754 62.987 16.251 11.330 4.334
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8.406 -17.368 -11.228 -1.128 2.495
Kassaflöde från investeringsverksamheten -79.940 -14.972 -6.062 -1.275 -1.502

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110,018 105,275 12,714 5 5
Likvida medel 84.170  59.803 1.268 1.539 1.806
Rörelsekapital -23.606 7.399 13.821 4.580 -26

KVOTER
Bruttomarginal (%) 28% 47% 50% 41% 38%
Rörelsemarginal (%) -70% -27% -7% 7% 2%
Nettomarginal (%) -56% 17% -7% 5% 0%
Avkastning på investerat kapital -17% 4% -8% 6% 0%
Avkastning på eget kapital -33% 13% -22% 18% 0%
Soliditet (%) 59% 70% 46% 41% 58%
Resultat per aktie, före utspädning -2,09 0,62 - - -
Resultat per aktie, efter utspädning -2,08 0,62 -0,17 0,09 0,00

Antal anställda, genomsnitt 119 45 30 16 8
Antal utestående aktier, genomsnitt 25.805.411 14.592.504 - - -
Antal utestående aktier i genomsnitt på
basis av samma metod som i de
sammanslagna finansiella rapporterna
för  2013 –2015 - - 13.907.334 13.907.334 13.907.334
Antal utestående aktier per den
31 december 2017 26.257.334 24.507.334 - - -

Den transaktion som innebar att GomSpace Group AB blev moderbolag till GomSpace A/S var en omorganisation inom koncernen 
som inte förändrade det övergripande ägandet av koncernen. Alla aktier i GomSpace A/S utbyttes aktie mot aktie. Vid denna 
tidpunkt förekom ingen aktiv handel med aktier i GomSpace Group AB. Omorganisationen av koncernen ägde rum den 28 April 
2016. Koncernredovisningen har därför upprättats som en fortsättning av GomSpace A/S redovisning.
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Flerårsöversikt (fortsättning)

       
    2017  2016
    TSEK TSEK

MODERBOLAGET
Nettoomsättning    21.482 1.708
Rörelseresultat    -6.367 -6.138
Finansnetto    1.999 -230
Årets resultat    -2.112 -6.368
Summa tillgångar    224.875 153.451
Eget kapital    223.349 129.397
Summa skulder    1.526 24.054

KVOTER
Rörelsemarginal (%)    -30% -359%
Nettomarginal (%)    -10% -373%
Avkastning på investerat kapital    -1% -4%
Avkastning på eget kapital    -1% 14%
Soliditet (%)    99% 85%
Resultat per aktie, före utspädning    -0,08 -0,44
Resultat per aktie, efter utspädning    -0,08 -0,44

Moderbolaget grundades den 11 september 2015. 
Nyckeltalen och kvoterna definieras i not 1.

Räkenskapsåret 2017 bjöd på många nyheter för GomSpace. Vi introducerade ett stort antal nya medarbetare då 
företaget växte från 45 heltidsanställda vid slutet av 2016 till 119 ett år senare (genomsnittligt antal anställda). Som 
en följd av detta flyttade vi under sommaren till nya lokaler. 2017 var också ett betydande år för våra affärer, då vi 
tecknade ett av de hittills största avtalen inom vår bransch, gällande leverans av en grupp med satelliter till Sky and 
Space Global (UK) Ltd.

Viktiga händelser under 2017
Leverans av grupp av satelliter till Sky and Space Global (UK) Ltd.
I början av året tecknade GomSpace ett leveransavtal med Sky and Space Global (UK) Ltd. utveckling och leverans av 
ett stort antal samverkande satelliter – en "grupp" av satelliter –  under en fyraårsperiod. Leveranserna av satelliter inleds 
under 2018 och intäkterna kommer att fördelas över hela avtalsperioden. Det sammanlagda ordervärdet påverkas av 
flera alternativ inom utveckling, tjänster och val av satelliter och bedöms ligga i intervallet 35,0-55,0 miljoner euro. 
I början av november tecknades ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet. Tilläggsordern omfattar ytterligare 
utvecklingsarbete för att tillföra fler funktioner till satelliterna och har ett ordervärde på 13-15 miljoner euro.

Privat placering tillför 95 miljoner SEK genom emission av 1,75 miljoner nya aktier
I början av maj emitterades 1,75 miljoner nya aktier till priset 54,5 SEK per aktie. Priset fastställdes genom ett så kallat 
“accelerated book-building”-förfarande och emissionen var riktad mot utvalda svenska och internationella institutio-
nella investerare. Emissionens syfte var att stärka bolagets finansiella ställning på kort sikt. Kapitalet från den privata 
placeringen kommer att används för att finansiera och möjliggöra en ökad expansionstakt, förvärv inom närtid och 
för att utveckla GomSpace och bolagets produkter. Den privata placeringen tillförde bolaget ett belopp på 95 miljoner 
SEK (brutto, exklusive kostnader för transaktionen).
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Utvärdering och driftsättning av rymdbaserad VHF-kommunikation för flygtrafikledning i Singapore
Under sommaren 2017 tecknade Gomspace en avsiktsförklaring med luftfartsmyndigheten i Singapore (CAAS) 
och Singapore Technologies Electronics Limited (ST Electronics) om att utvärdera funktion och driftsättning av 
rymdbaserad VHF-kommunikation för flygtrafikledning i och omkring Singapores region för luftfartsinformation. 
Syftet är att lyfta flygtrafikens kommunikation till nästa nivå och därmed komplettera det befintlig markbaserad 
utrustning. VHF-kommunikationsutrustningen kommer att placeras ut på en grupp av satelliter i låg omloppsbana 
för att möjliggöra kostnadseffektiv kommunikation i realtid mellan flygtrafikledare och piloter överallt. Teknologin 
kommer att höja säkerheten och möjliggöra minskad separation med bibehållen säkerhet mellan flygplan i delar 
av luftrummet som idag inte täcks av markbaserad VHF-kommunikation.

Aerial & Maritime Ltd. får tilläggsinvestering om 5,0 miljoner USD
Hösten 2017 tillfördes intresseföretaget Aerial & Maritime Ltd. ytterligare 5,0 miljoner USD från en grupp investerare för 
att möjliggöra en uppskalning av företagets planerade nätverk med nanosatelliter. Aerial & Maritime har nu en garan-
terad finansiering på totalt 12,2 miljoner USD. Investeringen innebär att nätverket kan utökas från 4 till 8 nanosatelliter 
och företaget har nu en stabil bas för att öka takten i sina utbyggnadsplaner, från en tjänst med täckning runt ekvatorn 
2018 till att uppnå global täckning med omkring 80 nanosatelliter i olika banor fram till 2021. Aerial & Maritime Ltd är ett 
avknoppat företag där GomSpace ägarandel som följd av tilläggsinvesteringen ändrades från 47% till nuvarande 39%.

GomSpace tilldelas kontrakt för nytt innovationsprojekt från danska innovationsfonden om utveckling av nätverks-
styrning för drift och underhåll av stora satellitsvärmar
Som deltagare i ett konsortium där även 2operate A/S och universitetet i Aarhus ingår har GomSpace tilldelats ett 
forsknings- och utvecklingskontrakt av den danska innovationsfonden. Syftet är att utveckla teknik för att hantera 
stora svärmar med satelliter. Avtalsvärdet för GomSpace är 2,5 miljoner DKK och projektet kommer att genomföras 
över 24 månader.

Marknadsutveckling
Nano- och mikrosatelliter har en disruptiv inverkan på marknaden, då de erbjuder konkurrensfördelar i form av 
låga kostnader och hög flexibilitet för kommersiella tillämpningar inom många områden. Hit hör även områden 
som tidigare betraktas som nischer där det inte ansetts motiverat att investera i rymdbaserad infrastruktur.

2017 noterades ett nytt rekord då över 300 satelliter med en vikt under 50 kg sändes upp, att jämföra med 100 under 
2016. Av förra årets satelliter riktar sig 75% nu kommersiella applikationer i motsats till tidigare år där nanosatel-
lituppdrag har varit mer fokuserade på utbildning och grundläggande teknikutveckling.

En betydande del av dessa satelliter ingår i Planet Labs satellitsystem för jordobservationer, men kommunikations-
tjänster växer nu mycket snabbt och svarade för 22% av de nya satelliterna förra året, att jämföra med 4% i ett längre 
perspektiv.

Generellt utvecklas nanosatelliter, mätta efter dess massa vid uppskjutning, mot att bli något större. Detta ligger i 
linje med GomSpace utvecklingsarbete, då de driftsmässiga kraven skapar behov av mer energitillförsel och större 
designmarginaler.

Under de kommande 10 åren väntas över 6.200 små satelliter placeras ut. Mer än 70 procent av det totala antalet 
förväntas utgöras av system med flera satelliter, främst för kommersiellt bruk*. Marknaden förväntas ha en genom-
snittlig årlig tillväxt på 23,7%, från 1,21 miljarder USD 2017 till 3,49 miljarder USD 2022**.

Som pionjär och innovatör på marknaden utgör GomSpace genom vår närvaro en betydande kraft när det gäller att 
driva marknadens tillväxt. Våra investeringar i satellitplattformar, nätverksteknik och teknik för nyttolaster skapar nya 
möjligheter för våra kunder. Ett exempel på sådana resultat är våra aktiviteter inom rymdbaserad spårning av flygtrafik.

Marknadens tillväxt förväntas drivas av applikationer för jordobservation och radiokommunikation med kunder 
inom näringslivet, civil verksamhet (vetenskap och samhällstjänster) samt försvar**.

* Satellitetoday: http:///www.satellitetoday.com/newspace/2017/08/14/total-smallsat-market-reach-30-billion-10-years/
** MarketsAndMarkets:: http:///www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/nanosatellite-and-microsatellite-market-130496085.html
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Vi förväntar oss att GomSpace fortsätter att växa betydligt snabbare än marknadens genomsnittliga årliga 
tillväxt, tack vare:

•

• 

• 

•

Vidare innebär vårt beslut att etablera en tjänsteverksamhet inom satellitdrift med bas i Luxemburg att bredden i 
vårt erbjudande successivt ökar till att omfatta en större del av värdekedjan. Genom utveckling av nya produkter 
säkerställer vi också att satellitdrift blir skalbar och inte utgör en flaskhals för marknadens utveckling.

Många nya applikationer och möjligheter med nanosatelliter kommer att utvecklas under de närmaste åren, både 
genom våra investeringar (se avsnittet om Produktutveckling nedan) och de uppskattningsvis över 200 vetenskapliga 
och kommersiella organisationer som bedriver forskning inom området idag.

Produktutveckling
Under 2017 har vårt arbete med att utveckla nya konkurrenskraftiga nanosatellit-plattformar framskridit, samtidigt 
som vi ytterligare förstärkt den tekniska kompetensen och våra produktionsresurser för satelliter.

Vi har utvecklat plattformar med utfällbara styrda solpaneler, ett elektroniskt styrt kraftsystem med hög kapacitet, 
förbättrade reaktionshjul och ett avancerat system för framdrivning med kall gas. Den nya 8U-plattformen helt 
moduluppbyggd och konstruerad enligt våra principer för att en satellitmodell ska kunna hantera ett flertal olika 
kundbehov.

När det handlar om nyttolaster förbättrar vi datorkapaciteten genom att använda komponenter som kombinerar 
högsta prestanda med låg energiförbrukning. Ett viktigt fokus i utvecklingen av produktplattformar är goda anpass-
ningsmöjligheter till olika krav från kunder och marknaden. Utvecklingen drivs dels av behovet att utnyttja satelliter 
för routingfunktioner inom ett samverkande system av satelliter, dels de ökade kraven på att filtrera och komprimera 
insamlade data.

För att ytterligare öka satelliternas kapacitet breddar vi portföljen med radiolösningar med ytterligare frekvensband 
utöver VHF, UHF och S-bandet. Vi har inlett utvecklingen av radioprodukter för högre frekvenser, vilket öppnar för 
datalänkar med större bandbredd.

För att våra nanosatellitprodukter ska motsvara behoven hos våra professionella användare driver vi ett antal projekt 
för att optimera designarbetet och våra processer. Dessa aktiviteter är ett stöd för vårt kontinuerliga arbete med att 
förbättra tillförlitlighet, tillgänglighet och operativ livslängd hos våra lösningar.

Under 2018 blir fokus för arbetet inom forskning och produktutveckling att genomföra de ovannämnda aktiviteterna. 
Vi ska ytterligare optimera våra modulära produktplattformar för hårdvara och programvara för att möta varje kunds 
behov. Vi fortsätter även att bygga samarbeten kring teknologiutveckling med universitet och forskningsinstitutioner 
för att få större utväxling på vår egen kompetens samt tillföra finansiering som höjer takten i utvecklingsarbetet.

Ekonomisk översikt
Resultatet för 2017 var en förlust på 53.989 TSEK, att jämföra med en vinst på 8.981 TSEK 2016. Rörelseförlusten var 
67.610 TSEK och per den 31 december 2017 uppgick eget kapital till 185.315 TSEK, att jämföra med 146.106 TSEK 
föregående år.

Vårt fokus på uppdrag som bygger på radioteknik, vilka i allmänhet skalas upp till system med ett större antal 
satelliter jämfört med andra tillämpningsområden.
Vår marknadsnärvaro med avtal med ledande kunder inom satellitsystem, däribland Sky and Space Global Ltd., 
AISTECH samt Aerial & Maritime Ltd.
Våra investeringar i internationella aktiviteter på tillväxtmarknader, däribland etableringen i USA (51% av 
marknaden, 24% årlig tillväxt **) och Singapore (Asien: 15% av marknaden, 22% årlig tillväxt **).
Våra fortsatta investeringar i ny teknik och produkter för att demonstrera och möjliggöra nya tillämpningar.

** MarketsAndMarkets:: http:///www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/nanosatellite-and-microsatellite-market-130496085.html
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)

Resultatet, efter en ökning av intäkterna med 78%, ligger över vårt mål, medan bruttomarginalen på 28% ligger 
under vårt tillväxtmål. Detta har påverkats av den snabba utbyggnaden av vår verksamhet, liksom introduktionen av 
ett stort antal nya anställda.

Intäkter
Årets intäkter uppgick till 96.405 TSEK (54.142), vilket motsvarar en ökning med 78% jämfört med 2016

Försäljning till nya kunder 2017 motsvarade 31% av intäkterna.

Kostnader
Årets rörelsekostnader uppgick till 164.015 TSEK (68.652), motsvarande en ökning på 139%. Kostnaderna för för-
säljning, distribution, utveckling och administration ökade till 94.494 TSEK (39.711), motsvarande en ökning på 
138%.

Lönsamhet
Bruttoresultatet 2017 uppgick till 26.884 TSEK (25,201), motsvarande en ökning med 7% jämfört med 2016.

Bruttomarginalen var 28% (47%).
 
Resultat från andelar i intresseföretag
Andelen av intresseföretags resultat uppgick till 4.591 TSEK. I detta belopp ingår en förlustandel om 1.859 TSEK samt en 
justering av det verkliga värdet från den minskade ägarandelen i Aerial & Maritime Ltd, med ett belopp om 6.450 TSEK.

Nettoomsättning Bruttoresultat

Bruttomarginal

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Årets resultat

Nettomarginal
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Skatt och uppskjuten skatt
Under 2017 redovisade koncernen en uppskjuten skattefordran uppgående till 20.249 TSEK hänförligt till skattemäs-
siga underskottsavdrag.

2017 var koncernens effektiva skattesats 18,8% (-63,7%)

Eget kapital
Per den 31 december 2017 uppgick det totala eget kapitalet till 185,315 TSEK, mot 146.106 TSEK den 31 december 
2016. Under perioden föreligger en transaktionskostnad i samband med börsintroduktionen på 550 TSEK. Den 5 april 
emitterade koncernen 1,75 miljoner nya aktier vilket tillförde 95.376 TSEK. Kostnaden för kapitaltillskottet uppgår till 
4.904 TSEK, vilket dragits från övrigt tillskjutet kapital.

Investeringar
Investeringarna i immateriella tillgångar relaterade till eget utvecklingsarbete uppgick 2017 till 38.908 TSEK 
(6.048). Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 18.500 TSEK (6.447). Under 2017 har stora 
investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts i samband med bolagets flytt till nya lokaler under som-
maren. I detta ingår inköp av kontorsmöbler, vilket utgör 50% av investeringarna. Under 2017 har vi även haft en 
stor personaltillväxt och har därför gjort betydande investeringar i mindre IT-förvärv, samtidigt som investeringar 
gjordes i utrustning för utvecklingsarbete och produktion.

Likvida medel och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2017 uppgick till -8.406 TSEK (-17.368). Kassaflödet från inves-
teringsverksamheten uppgick till -79.940 TSEK (-14.972). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick til 
110.018 TSEK (105.275). Likvida medel uppgick vid årets slut till 84.170 TSEK (59.803). GomSpace Group AB:s rörelse-
kapital uppgick till 23.606 TSEK (-7.399).

Fordringarna uppgick till 30.765 SEK (13.933), en ökning med 16.832 TSEK.

Övrig icke-finansiell information
Ersättningar och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Information finns i not 4 och 5.

Anställda
Den 31 december 2017 hade GomSpace Group AB 176 (77) anställda, motsvarande 119 (45) heltidstjänster. Antalet 
medarbetare inom kostnad för sålda varor och utveckling var 132 (52), inom försäljning och distribution 16 (12) och 
inom administration 28 (13).

Riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och 
kreditrisk. Koncernen hanterar riskerna centralt, och följer de principer som styrelsen har fastställt. Mer information 
finns i not 24, Finansiella risker.

Mot bakgrund av att företaget är nyetablerat och inte tidigare har bedrivit affärsverksamhet sammanhänger de nedan 
angivna riskfaktorerna främst med dotterbolagen GomSpace A/S, NanoSpace AB, GomSpace Orbital ApS, GomSpace 
ASIA Pte Ltd, GomSpace North America LLC och GomSpace Luxembourg S.A.R.L, samt intresseföretaget Aerial & Mariti-
me Ltd. och deras nuvarande verksamhet. Icke desto mindre väntas företaget bli utsatt för samma risker som GomSpace 
A/S i framtiden. Riskerna nämns inte i någon prioritetsordning eller annan särskild ordning och beskrivs inte i detalj. De 
bedöms emellertid vara de huvudsakliga riskerna för företagets framtida utveckling. En del av de faktorer som nämns 
nedan står helt eller delvis utanför företagets kontroll, men alla de beskrivna riskerna kan ha negativ inverkan på kon-
cernens verksamhet, finansiella ställning samt vinster i framtiden. Dessutom kan i dagsläget okända risker komma att 
påverka koncernen negativt.
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
En ny, framväxande marknad
Nanosatellitmarknaden är komplex, relativt ny och växande. Även om koncernen har upplevt en ökande efterfrågan 
kan marknaden stagnera eller till och med upphöra att finnas till. Marknaden kan också utvecklas på ett sådant sätt 
att företaget inte kan anpassa sig till den, och företaget kan få konkurrens eller misslyckas med att positionera sig på 
marknaden.

Risker som sammanhänger med tidiga utvecklingsstadier och framtida finansiering
Historiskt sett har koncernen varit beroende av extern finansiering eftersom den inte har lyckats generera ett tillräckligt 
kassaflöde för att tillgodose kapitalkraven. Det finns en risk för att företaget kommer att redovisa rörelseförluster eller 
åtminstone inte kan generera tillräckliga vinster för att finansiera sin verksamhet. I så fall blir koncernen även fortsatt 
beroende av extern finansiering.

Risker som sammanhänger med utvecklingsprojekt
I samband med utvecklingsprojekt finns en risk för att dessa inte kommer att nå förväntad potential och att efterfrågan 
sviker. Vidare finns vissa risker som hänger samman med teknologin och den effektiva livslängden hos resultatet av ett 
utvecklingsprojekt.

Nyckelpersonal
Företaget är till stor del beroende av sin förmåga att behålla och locka till sig kompetent personal med den sakkun-
skap och de kunskaper som krävs. Det finns en risk för att koncernen förlorar eller inte kan locka till sig kompetent 
personal.

Risker som sammanhänger med produktkvaliteten
Företaget är beroende av sin förmåga att utveckla och leverera produkter som håller en viss kvalitet, och det finns en 
risk för att företaget inte kan tillgodose sina kunders förväntningar och krav på kvalitet. I dag tillhandahåller koncer-
nen tjänster och utför underhåll i liten skala, men den planerar att utöka sin verksamhet på dessa områden, och det 
finns en risk för att denna expansion inte lyckas.

Risker som sammanhänger med ombyggnader av lokaler
Vid beslutet om att bygga om lokalerna för att kunna möta en förväntad efterfrågan från marknaden sammanhänger 
även med en osäkerhet gällande resultatet av ombyggnaden, vilket riskerar att inte möta våra förväntningar eller om 
våra förväntningar på marknadens efterfrågan inte uppfylls.

Konkurrens
Det finns bara begränsad allmänt tillgänglig information som grund för bedömning av konkurrenterna. Därför kan 
inte företaget vara säker på vilken marknadsandel det har eller vilken teknik och vilka produkter konkurrenterna har. 
Konkurrenterna kan ligga före företaget och ha större finansiella resurser.

Leverantörsrisker
Företaget har ingått skriftliga ramavtal med vissa leverantörer och i samband med detta finns en risk för ett stort 
beroende av enskilda leverantörer.

Kundrisker
Koncernens kunder är såväl offentliga som privata företag. Avtal med kunderna ingås huvudsakligen i fråga om 
specifika och enskilda order. Det finns inga ramavtal eller liknande som garanterar upprepade order eller framtida 
försäljning. Det är viktigt att uppmärksamma att företaget inte är starkt beroende av enskilda storkunder.

Risker som sammanhänger med nya dotterbolag
Företaget har under 2017 utökat sina aktiviteter med nya dotterbolag i Singapore, USA och Luxemburg. Detta med-
för en viss risk på grund av de höga kostnader som hör samman med expansionen och då det är osäkert om vårt 
inträde på dessa marknader och affärsområden kommer att ge önskat resultat.

Risker som sammanhänger med avknoppning av verksamheter
En viss risk sammanhänger med avknoppade verksamheter, eftersom dessa åtgärder kanske inte kommer att leva 
upp till den önskade affärsstrategin och resultera i misslyckanden.
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Risker som sammanhänger med immateriella rättigheter och affärshemligheter
Koncernen är inte beroende av några registrerade immateriella rättigheter. Immateriella rättigheter utvecklas av 
anställda eller i samarbete med utomstående parter. Det finns en risk för att vikten av att skydda immateriella rät-
tigheter felbedöms och att de därför inte skyddas. Dessutom kan vissa immateriella rättigheter vara osäkra eller 
omtvistade. Det finns också en risk för att affärshemligheter som inte omfattas av skydd för immateriella rättigheter 
inte kan skyddas.

Osäkerhet som sammanhänger med redovisning och värdering
Redovisning och värdering i denna årsredovisning har inte varit föremål för någon osäkerhet.

Ovanliga händelser
Koncernens finansiella ställning den 31 december 2017, verksamhetens resultat samt koncernens kassaflöden för räken-
skapsåret 2017 har inte påverkats av några ovanliga händelser.

Händelser efter balansdagen
Efter balansdagen har 125.000 TSEK tillförts genom en riktad nyemission av aktier den 8 mars 2018. Nyemissionen riktades 
till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare och hela beloppet 125.000 TSEK är betalt. 
Utöver detta har inga övriga väsentliga händesler skett efter räkenskapsårets slut.

Moderbolaget
Moderbolagets totala intäkter 2017 var 21.482 TSEK (1.708). Moderbolagets totala kostnader för 2017 uppgick till 
27.849 TSEK (7.846). Totalt 5.454 TSEK är hänförligt till kapitaltillskottet och övrigt tillskjutet kapital har minskats med 
detta belopp. Rörelseresultatet för 2017 är -6.367 TSEK (-6.138). Nettoresultatet för 2017 är -2.112 SEK (-6.368).

Skatt och uppskjuten skatt
Moderbolaget GomSpace Group AB hade en oredovisad uppskjuten skattefordran hänförligt till skattemässigt 
underskottsavdrag med ett totalt belopp på 6.161 TSEK, samt en redovisad uppskjuten skattefordran hänförligt 
till skattemässigt underskottsavdrag med ett belopp på 2.255 TSEK. Huvuddelen av detta belopp är hänförligt till 
föregående år.

Styrelsens beslut inför årsstämman
Vinstdisposition

Följande medel står till moderbolagets förfogande (SEK):

       2017 
  
Övrigt tillskjutet kapital     223.622.231

Årets resultat     -2.112.753

     221.509.478

Styrelsens förslag till fördelning av årets resultat:

Utdelning     0

Att balansera i ny räkning     221.509.478

     221.509.478

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret.



17Årsredovisning för 1 januari - 31 december 2017

Koncernens resultaträkning
      
      2017  2016 
   Not TSEK TSEK

Nettoomsättning 3 96.405 54.142 
Kostnad för sålda varor 4,5,6 -69.521 -28.941
Bruttoresultat  26.884 25.201

Försäljnings- och distributionskostnader 4,5,6 -30.996 -15.473
Utvecklingskostnader 4,5,6 -25.277 -6.812
Administrationskostnader 4,5,6 -38.221 -17.426
Rörelseresultat  -67.610 -14.510

Resultat från andelar i intresseföretag 14 4.591 21.386
Finansiella intäkter 8 4.077 525
Finansiella kostnader 9 -7.573 -1.914
Resultat före skatt  -66.515 5.487

Skatt 10 12.526 3.494
Årets resultat  -53.989 8.981

Resultatet är hänförligt till 

Ägarna till GomSpace Group AB (publ)  -53.989 8.981

  -53.989 8.981

Koncernens resultaträkning 
Årets resultat  -53.989 8.981

Poster som kan komma att omklassificeras 
till resultaträkningen:

Valutakursjusteringar, dotterbolag  199 809

Valutakursjusteringar, intresseföretag  -3.669 81
Vinst från partiell avyttring av innehav i intresseföretag  603 0

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  -2.867 890

Summa totalresultat för året  -56.856 9.871

Summa totalresultat för året 
är hänförligt till:

Ägarna till GomSpace Group AB (publ)  -56.856 9.871
  -56.856 9.871

Resultat per aktie, före utspädning 22 -2,09 0,62

Resultat per aktie, efter utspädning 22 -2,08 0,62
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Koncernens balansräkning
     2017  2016 
   31 DEC 31 DEC  
   Not TSEK  TSEK

Goodwill 11 3.710 3.710

Immateriella tillgångar 11 62.364 27.347

Immateriella tillgångar  66.074 31.057

Materiella anläggningstillgångar 12 21.333 6.365

Innehav i intresseföretag 14 41.892 36.723

Uppskjuten skatt 15 9.297 4.828

Övriga anläggningstillgångar 16 3.376 0

Summa anläggningstillgångar  141.972 78.973

Råvaror och förnödenheter 17 9.763 4.266

Entreprenadarbeten 18 22.237 28.237 

Kundfordringar 19 30.765 13.933 

Skattefordringar 20 5.426 2.529 

Förutbetalda kostnader 21 1.500 656 

Övriga fordringar  5.830 6.686 

Omsättningsbara värdepapper  9 10 

Likvida medel 22 95.567 73.803

Summa omsättningstillgångar  171.097 130.120

Summa tillgångar  313.069 209.093
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Koncernens balansräkning
     2017  2016 
   31 DEC 31 DEC  
   Not TSEK  TSEK

Aktiekapital 23 1.839 1.716

Övrigt tillskjutet kapital  227.136 137.337 

Omräkningsreserv  -1.782 1.085 

Balanserade vinstmedel  -41.878 5.968 

Summa eget kapital  185.315 146.106

Skulder till kreditinstitut 28 29.201 6.179 

Uppskjuten skatt 15 0 3.143 

Summa långfristiga skulder  29.201 9.322

Kortfristig del av långfristiga skulder 28 4.794 1.534

Skulder till kreditinstitut 28 0 5.752 

Leverantörsskulder och andra skulder 28 16.326 29.565

Entreprenadarbeten 18 38.391 7.134 

Förutbetalda intäkter 24 7.953 1.627 

Skatteskulder  58 0 

Övriga skulder 28 31.031 8.053 

Summa kortfristiga skulder  98.553 53.665

Summa skulder  127.754 62.987

Summa eget kapital och skulder  313.069 209.093
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Koncernens rapport över 
förändringar i eget kapital
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Eget kapital 2016-01-01  973 15.661 195 -3.013 13.816

Årets resultat  0 0 0 8.981 8.981

Övrigt totalresultat  0 0 890 0 890

Summa totalresultat för året  0 0 890 8.981 9.871

Transaktioner med ägare i deras
egenskap av ägare  

Ökning av aktiekapitalet  743 143.758 0 0 144.501

Kostnader för ökning av aktiekapitalet  0 -22.082 0 0 -22.082

Summa transaktioner med ägare i

deras egenskap av ägare  743 121.676 0 0 122.419

Eget kapital 2016-12-31  1.716 137.337 1.085 5.968 146.106

Eget kapital 2017-01-01  1.716 137.337 1.085 5.968 146.106

Årets resultat  0 0 0 -53.989 -53.989

Övrigt totalresultat  0 0 -2.867 0 -2.867

Summa totalresultat för året  0 0 -2.867 -53.989 - 56.856

Transaktioner med ägare i
deras egenskap av ägare 

Ökning av aktiekapitalet  123 95.253 0 0 95.376

Kostnader för ökning av aktiekapitalet  0 -5.454 0 0 -5.454

Aktierelaterade ersättningar  0 0 0 6.143 6.143

Summa transaktioner med ägare i

deras egenskap av ägare  123 89.799 0 6.143 96.065

Eget kapital 2017-12-31  1.839 227.136 -1.782 -41.878 185.315
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Koncernens kassaflödesanalys
      
     2017  2016 
   Not TSEK TSEK

Resultat före skatt  -66.515 5.487 
Återföring av finansiella poster  3.496 1.389 
Av- och nedskrivningar  8.666 2.798
Poster som inte ingår i kassaflödet 30 987 16.791 
Icke kontanta poster  592 -37.745 
Förändringar av rörelsekapital 29 43.497 -4.749
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  -9.277 -16.029
Erhållen ränta  1 461
Erlagd ränta  -1.388 -1.800
Återbetald skatt  2.404 0 
Betald skatt  -146 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8.406 -17.368
Förvärv av immateriella tillgångar  -41.923 -6.048
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -18.500 -6.028
Depositioner  -3.617 0
Statliga bidrag 32 8.173 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  41 4
Investeringar i intresseföretag 30 -24.114 0
Förvärv av dotterbolag, med avdrag för 
förvärvade likvida medel  0 -2.900

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -79.940 -14.972
Finansiering genom lån:
Upptagna lån 31 26.982 3.740 
Amortering av lån 31 -6.885 -1.383

  20.097 2.357
Finansiering genom aktiekapital:
Kapitaltillskott  95.375 125.000 
Omkostnader för nyemission  -5.454 -22.082

  89.921 102.918
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  110.018 105.275
Årets nettokassaflöde  21.672 72.935
Likvida medel vid årets början  59.803 1.268 
Orealiserade kursvinster och kursförluster på likvida medel  92 -400
Förändring av bankinsättning för säkerheter  2.603 -14.000

Likvida medel vid årets slut 22 84.170 59.803
Avstämning av likvida medel 
Likvida medel enligt balansräkningen  95.567 73.803
Bankinsättning för säkerheter  -11.397 -14.000
Likvida medel enligt kassaflödesanalysen  84.170 59.803

Kassaflödesanalysen kan inte härledas direkt från posterna i koncernredovisningen.
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Moderbolagets resultaträkning
       11 SEP 2015 
   2017 31 DEC 2016  
   Not TSEK  TSEK

Nettoomsättning 3 21.482 1.708

Bruttoresultat  21.482 1.708

Administrationskostnader  -27.849 -7.846

Rörelseresultat  -6.367 -6.138

Finansiella intäkter 8 2.378 17

Finansiella kostnader 9 -379 -247

Resultat före skatt  -4.368 -6.368

Skatt 10 2.256 0

Årets resultat  -2.112 -6.368

Rapport över totalresultat
Årets resultat  -2.112 -6.368

Poster som kan komma att 

omklassificeras til resultaträkningen: 

Övrigt totalresultat för året efter skatt  0 0

Summa totalresultat för året  -2.112 -6.368 
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Moderbolagets balansräkning
      
       2017 2016 
   Not TSEK TSEK

Andelar i dotterbolag 13 148.455 60.806
Andelar i intresseföretag 14 24.114 19.932
Summa finansiella anläggningstillgångar  172.569 80.738

Summa anläggningstillgångar  172.569 80.738

Fordringar på dotterbolag  11.523 285
Kundfordringar från intresseföretag  111 25
Uppskjutna skattefordringar  2.255 0
Förutbetalda kostnader  21 153 90
Övriga fordringar  120 1.879 
Fordringar 22 14.162 2.279

Likvida medel  38.144 70.434

Summa omsättningstillgångar  52.306 72.713

Summa tillgångar  224.875 153.451

Aktiekapital  1.839 1.716
Övrigt tillskjutet kapital  223.622 134.049
Balanserade vinstmedel  -2.112 -6.368 
Summa eget kapital  223.349 129.397

Skulder till dotterbolag  111 2.087
Leverantörsskulder och andra skulder  826 21.967
Övriga skulder  589 0
Summa kortfristiga skulder  1.526 24.054

Summa skulder  1.526 24.054

Summa eget kapital och skulder  224.875 153.451
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Moderbolagets rapport 
över förändringar i eget kapital
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Eget kapital 2015-09-11   50 0 0 50

Årets resultat   0 0 -6.368 -6.368

Summa totalresultat för året   0 0 -6.368 -6.368

Transaktioner med ägare i
deras egenskap av ägare

Ökning av aktiekapitalet   1.736 156.530 0 158.266

Kostnader för ökning av aktiekapitalet   0 -22.551 0 -22.551

Minskning av aktiekapitalet   -70 70 0 0

   1.666 134.049 0 135.715

Eget kapital 2016-12-31   1.716 134.049 -6.368 129.397

Eget kapital 2017-01-01   1.716 134.049 -6.368 129.397

Årets resultat   0 0 -2.112 -2.112

Summa totalresultat för året   0 0 -2.112 -2.112

Transaktioner med ägare i
deras egenskap av ägare

Kostnader i samband med börsintroduktion   0 -550 0 -550

Ökning av aktiekapitalet   123 95.253 0 95.376

Kostnader för ökning av aktiekapitalet   0 -4.904 0 -4.904

Aktierelaterade ersättningar   0 0 6.142 6.142

   123 89.799 6.142 96.064

Eget kapital 2017-12-31   1.839 223.848 -2.338 223.349



25Årsredovisning för 1 januari - 31 december 2017

Moderbolagets kassaflödesanalys
                                   1 1 SEP 2015
                                - 31 DEC 2016
        TSEK

Resultat före skatt  -4.368 -6.368

Återföring av finansiella poster  -1.999 230

Ej kassaflödespåverkande poster  7.436 0

Förändringar av rörelsekapital 29 -12.224 -18.089

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 före förändringar av rörelsekapital  -11.155 -24.227

Erhållen ränta  2.378 17

Erlagd ränta  -379 -247

Betald skatt  0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9.156 -24.457

Investeringar i anläggningstillgångar  -24.114 0

Förvärv av dotterbolag 13 -88,942 -7.608

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -113,056 -7.608

Kapitaltillskott  95.376 125.050

Kostnader för ökning av aktiekapitalet  -5.454 -22.551

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  89.922 102.499

Årets nettokassaflöde  -32.290 70.434

Likvida medel vid årets början  56.434 0

Orealiserade kursvinster och kursförluster på likvida medel  0 0
Förändring av bankinsättning för säkerheter  2.603 -14.000

Likvida medel vid årets slut 22 26.747 56.434 

Avstämning av likvida medel 

Likvida medel enligt balansräkningen  38.144 70.434
Bankinsättning för säkerheter  -11.397 -14.000

Likvida medel enligt kassaflödesanalysen  26.747 56.434

Not
2017
TSEK
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Noter
1. Redovisningsprinciper
Denna not innehåller en förteckning över viktiga redovisningsprinciper som har antagits inför upprättandet av denna 
koncernredovisning. Dessa redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent för alla presenterade år om inte annat anges. 
Koncernens finansiella rapporter avser GomSpace Group AB och dess dotterbolag.

Grund för rapporternas upprättand
Koncernredovisningen för GomSpace Group AB (publ) har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder (IFRS) som har antagits av EU samt Årsredovisningslagen. IFRS inbegriper tolkningsuttalanden från Inter-
national Financial Reporting Interpretations Committee (IFRS IC). Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.

Den transaktion genom vilken GomSpace Group AB blev holdingbolag till GomSpace A/S var en omorganisation 
av koncernen som inte påverkade dess slutliga ägandeförhållanden. Alla aktier i GomSpace A/S byttes ut mot mot-
svarande antal aktier i GomSpace Group AB. Vid den tidpunkten fanns ingen aktiv handel med aktierna i GomSpace 
Group AB. Omorganisationen av koncernen ägde rum den 28 april 2016. Koncernredovisningen har därför upprättats 
som en fortsättning av GomSpace A/S verksamhet.

De viktigaste stegen i omorganisationen var följande:
• När GomSpace Group AB bildades var aktiekapitalet 50 TSEK fördelat på stamaktier med ett nominellt värde av 1 
    SEK styck.
• I samband med att GomSpace Group AB blev koncernens holdingbolag fastställdes teckningspriset till 13.766 TSEK 
    genom ett utbyte av aktie mot aktie.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i dessa 
finansiella rapporter.

Justering av fördelningen av köpeskillingen för NanoSpace AB
Fördelningen av köpeskillingen för NanoSpace AB per den 16 oktober 2016 har under 2017 justerats med hänsyn tagen 
till befintliga avtal gällande entreprenadarbeten med ett belopp på 2.045 TSEK, vilket skulle ha redovisats separat från 
förvärvet. Vidare gjordes en justering med anledning av kända återbetalningar av bidrag med ett belopp på 1.000 TSEK 
före skatt, vilket inte redovisades i allokeringen av köpeskillingen per den 16 oktober 2016. Skattemässig påverkan av 
dessa justeringar är 735 TSEK.

Ändrade redovisningsregler
2017 började GomSpace Group AB tillämpa nya standarder och tolkningar som trädde i kraft inom EU 2017. Inga av 
dessa förändringar har påverkat redovisning, värdering eller klassificering för 2017. De har därför inte påverkat årets 
resultat eller resultatet per aktie efter utspädning och förväntas inte få någon påverkan i framtiden.

Konsolidering av dotterbolag
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har kontroll. Koncernen kontrollerar ett företag när koncernen är 
exponerad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sin inblandning i företaget samt har förmåga att påverka av-
kastningen genom sitt inflytande. Dotterbolagen inkluderas i de finansiella rapporterna från och med det datum då 
kontrollen övergår till koncernen. De upphör att vara konsoliderade från det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Företagsförvärv och goodwill
Vid företagsförvärv används förvärvsmetoden. Kostnaden för ett förvärv värderas som den överförda köpeskillingen, 
värderad till verkligt värde per förvärvsdagen, och värdet av innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget. För varje företagsförvärv väljer koncernen huruvida man värderar det begränsade innehavet i det förvärvade 
företaget till verkligt värde eller proportionellt efter det förvärvade företagets nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kost-
nader kostnadsförs när de uppkommer och ingår i administrationskostnader.

När koncernen förvärvar ett företag klassificeras och kategoriseras de övertagna finansiella tillgångarna och skulderna 
i enlighet med avtalsvillkoren, de ekonomiska omständigheterna och de gällande förutsättningarna vid förvärvstid-
punkten. Detta innefattar avskiljande av inbäddade derivatinstrument i värdavtal hos det förvärvade företaget.
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Villkorade köpeskillingar som överförs till förvärvaren redovisas till verkligt värde per anskaffningstidpunkten. Villko-
rade köpeskillingar som klassificeras som tillgångar eller skulder som är finansiella instrument och omfattas av IAS 39, 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering värderas till verkligt värde, och förändringar i det verkliga värdet 
tas in i resultaträkningen.

Goodwill värderas initialt till anskaffningskostnad (den del av den sammanlagda köpeskillingen och det belopp som 
redovisas för innehav utan bestämmande inflytande och eventuella tidigare innehav som överskrider värdet av iden-
tifierbara förvärvade nettotillgångar och övertagna skulder). Om det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgång-
arna överstiger den sammanlagda köpeskillingen gör koncernen en ny bedömning av om alla förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder har identifierats korrekt, och ser över de metoder som används för att värdera de belopp som 
ska redovisas per förvärvsdagen. Om också den förnyade bedömningen resulterar i att det verkliga värdet av de för-
värvade nettotillgångarna överstiger den sammanlagda köpeskillingen redovisas vinsten i resultaträkningen.

Efter den initiala redovisningen värderas goodwill till anskaffningsvärde minus ackumulerade nedskrivningar. För 
att möjliggöra nedskrivningsprövning fördelas goodwill som har förvärvats vid ett företagsförvärv eller samgående 
från anskaffningstidpunkten på de kassagenererande enheter som kan förväntas dra nytta av sammanslagningen, 
oberoende av om andra tillgångar eller skulder i det förvärvade företaget fördelas till dessa enheter.

Om goodwill har allokerats till en kassagenererande enhet (CGU) och en del av verksamheten inom denna enhet 
avyttras ska den goodwill som finns i enheten ingå i det redovisade värdet vid beräkningen av om avyttringen 
gjordes med vinst eller förlust. Goodwill som avyttras på detta sätt värderas på grundval av de relativa värdena av 
den avyttrade verksamheten och den återstående andelen av den kassagenererande enheten.

Intresseföretag
Ett intresseföretag är ett företag över vilket GomSpace har ett betydande inflytande. Betydande inflytande är rätten 
att delta i utformningen av intresseföretagets finansiella och operativa policybeslut men är inte kontroll eller gemen-
sam kontroll över dessa policyer.

Koncernens investeringar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Detta innebär att de initialt redovisas till anskaffningsvärde. Det bokförda värdet av investeringen justeras sedan så 
att det återspeglar förändringen av koncernens andel av intresseföretagets nettotillgångar sedan förvärvstidpunkten. 
Goodwill i intresseföretaget ingår i det bokförda värdet av investeringen och nedskrivningsprövas inte separat.

Resultaträkningen utvisar koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt. Ändringar i dessa företags övriga 
totalresultat redovisas som en del av koncernens övriga totalresultat. Om en ändring har redovisats direkt i intresseföre-
tagets egna kapital redovisar koncernen i tillämpliga fall sin andel av förändringen i rapporten över förändringar i eget 
kapital. Orealiserade vinster eller förluster som är resultatet av transaktioner mellan koncernen och intresseföretaget 
elimineras i proportion till andelen i intresseföretaget.

Omräkning av utländska valutor
(i) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i boksluten för koncernens olika enheter är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Koncernens finansiella rapporter presente-
ras i svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta. Funktionell valuta i de verksamma dotterbolagen 
GomSpace A/S och GomSpace Orbital ApS är DKK, i NanoSpace AB SEK, i GomSpace Asia PTE SGD, i GomSpace North 
America Ltd. USD, samt i GomSpace Luxembourg S.A.R.L. EUR.

(ii) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transak-
tionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräk-
ning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas under finansiella poster i 
resultaträkningen.

1. Redovisningsprinciper - fortsättning
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(iii) Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för samtliga utländska bolag som har en annan funktionell valuta än rapporterings-
valutan omräknas till koncernens rapporteringsvaluta enligt följande:
•  Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs.

• Intäkter och kostnader i resultaträkningarna och rapporterna över totalresultatet omräknas till genomsnittlig va-
lutakurs (såvida denna inte är en orimlig uppskattning av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 
transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas till kursen för transaktionsdagen).

•  Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till verk-
samhetens högsta beslutsfattare. Verksamhetens högsta beslutsfattare, som ansvarar för fördelning av resurser och 
bedömning av rörelsesegmentens prestationer, har identifierats som den ledning som fattar strategiska beslut. Den 
verksamhet som GomSpace Group AB (publ) bedriver inbegriper endast ett segment och koncernens rapport över 
totalresultatet, koncernens balansräkning, koncernens kassaflödesanalys, koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital och noterna avser detta segment.

Intäkter
Intäkter omfattar försäljning av satellitlösningar, plattformar, nyttolaster och delsystem.

Intäkter redovisas i den utsträckning att det är sannolikt att de tillför koncernen ett ekonomiskt bidrag och att ersätt-
ningens storlek kan tillförlitligt fastställas, oavsett när betalningen mottas. Intäkter upptas till verkligt värde av den 
ersättning som erhållits eller fordran, med hänsyn till avtalade betalningsvillkor, exklusive skatter eller tullavgifter. Kon-
cernen har fastställt att den är huvudman för alla sina avtalade intäkter, eftersom koncernen är huvudsaklig gäldenär för 
alla sina intäktskällor, är fri att sätta priser, samt även är utsatt för lager- och kreditrisker.

Entreprenadarbeten som utförs med en hög grad av individuell anpassning intäktsredovisas på basis av successiv 
vinstavräkning, vilket innebär att intäkterna motsvarar försäljningspriset för det arbete som utförts under året. Om 
inkomsten för uppdraget inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt antas intäkterna vara lika stora som de nedlagda 
kostnader som väntas återvinnas. När det är sannolikt att de totala kostnaderna för avtalet kommer att överskrida de 
sammanlagda intäkterna redovisas omedelbart den förväntade förlusten från avtalet som en utgift och en avsättning 
görs.

Kostnad för sålda varor
Kostnader för sålda varor omfattar kostnader för sålda produkter och projekt. Kostnaden består av inköpspriset för rå-
material, förnödenheter och handelsvaror, direkta arbetskostnader och en andel av indirekta produktionskostnader, 
inklusive kostnader för drift och värdeminskning av produktionsanläggningar samt drift, administration och ledning 
av produktionsanläggningar.

Försäljnings- och distributionskostnader
Kostnader som uppstår vid distribution av under året sålda varor och för försäljningskampanjer etc. under året re-
dovisas som distributionskostnader. Även kostnader hänförliga till försäljningspersonal, annonsering, utställningar, 
liksom avskrivningar och nedskrivningar redovisas som distributionskostnader.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader omfattar omkostnader för utvecklingsarbete som inte uppfyller kriterierna för aktivering. Till 
sådana omkostnader hör personalkostnader, materialkostnader, nedskrivningar och avskrivningar.

Administrationskostnader
Administrationskostnader omfattar omkostnader som under året uppstått för ledning och administration, inklusive 
kostnader för administrativ personal, kontorslokaler och kontorsomkostnader, samt nedskrivningar och avskrivningar. I 
denna post ingår även avsättningar för osäkra fordringar.
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Aktierelaterade ersättningar
Koncernens anställda, även företagsledningen, får ersättning i form av aktierelaterade ersättningar där anställda till-
handahåller tjänster som betalning för teckningsoptioner (transaktioner med egenkapitalinstrument).

Kostnaden för transaktionerna med egenkapitalinstrument bestäms som verkligt värde vid tilldelningstidpunkten 
enligt Black-Scholes-modellen för optionsprissättning vilken beskrivs närmare i Not 5.

I koncernredovisningen redovisas denna kostnad som en kostnad för ersättning till anställda, tillsammans med en 
motsvarande ökning av eget kapital under den period som villkoren för tjänsten uppfylls (intjänandeperioden). Den 
sammanlagda kostnad som redovisas för transaktioner med egenkapitalinstrument vid varje rapporttillfälle fram till 
intjänandetidpunkten återspeglar hur stor del av intjänandeperioden som förlöpt och koncernens bästa uppskatt-
ning av antalet teckningsoptioner som ytterst kommer att bli intjänade. Kostnaden eller intäkt i resultaträkningen för 
en period motsvarar förändringen av den ackumulerade kostnad som redovisas vid början repektive slutet av denna 
period.

I moderbolaget, GomSpace Group AB, i egenskap av huvudman för transaktionen med aktierelaterade ersättningar, 
redovisas en ökning av investeringskostnaderna för det dotterbolag som mottagit anställdas tjänster, vilken motsva-
rar ett kapitaltillskott, baserat på kostnaden för den aktierelaterade ersättningen under intjänandeperioden.

En förvaltningsavgift beräknad på verkligt värde för teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten byggs upp un-
der intjänandeperioden för den aktierelaterade ersättningen. Den samlade förvaltningsavgift dras av från investe-
ringskostnaden för (vilken är en  återbetalning av kapitaltillskott) med högst beloppet av det ursprungliga kapitaltill-
skottet, och eventuellt överskjutande förvaltningsavgift redovisas i resultaträkningen.

Ersättning till anställda
Skulder för löner, inklusive icke-monetära förmåner, redovisas för de tjänster som har erhållits från de anställda fram till 
rapporteringsperiodens slut, och värderas till de belopp som koncernen förväntar sig att betala.

Rörliga löner
Avsättningar för rörliga löner kostnadsförs löpande på basis av den ekonomiska innebörden hos aktuella avtal.

Pensionsåtaganden
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifterna redovisas som personalkostnader för den period de 
avser. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.

Ersättningar vid uppsägning
Avsättningar för kostnader i samband med uppsägning av personal redovisas endast om företaget måste avsluta 
anställningen innan den normala pensionsdagen eller om förmåner utgår som ett incitament för att uppmuntra fri-
villig avgång. Beräknade ersättningar vid uppsägning redovisas som avsättningar när detaljerade planer för åtgärder 
läggs fram.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består av intäkter som inte är relaterade till de huvudsakliga verksamheterna. Detta omfattar 
statsbidrag, hyresintäkter samt vinster och förluster på utrangering av immateriella tillgångar och materiella anlägg-
ningstillgångar såväl som övriga intäkter av sekundär natur sett till koncernens huvudverksamhet.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av räntefordringar och ränteskulder samt värdejusteringar för finansiella 
tillgångar och poster som är noterade i utländsk valuta.
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Inkomstskatt och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt är skatten på den innevarande periodens beskattningsbara inkomst base-
rad på den tillämpliga inkomstskattesatsen i respektive jurisdiktion justerad med förändringar i uppskjutna skatte-
fordringar och skatteskulder till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

Aktuell skattekostnad beräknas på basis av de skatteregler som är beslutade eller aviserade per rapporteringsdagen 
i de länder där företagets dotterbolag och intresseföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Led-
ningen utvärderar regelbundet ställningstaganden i skattedeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatte-
regler är föremål för tolkning. Den fastställer vid behov reserveringar baserade på de belopp som förväntas betalas 
till skattemyndigheten.

Uppskjuten inkomstskatt redovisas i sin helhet enligt balansräkningsmetoden som tillfälliga skillnader som uppkom-
mer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och det redovisade värdet i koncernredovisningen. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas dock inte om de uppkommer vid initial redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skatt redovisas heller inte om den uppstår vid initial redovisning av en tillgång eller skuld i andra transaktioner än vid 
ett rörelseförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av de skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats 
vid rapportperiodens slut och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordringen ska realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast om det är troligt att det kommer att finnas framtida beskattningsbara 
vinster mot vilka de kan användas.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas inte för tillfälliga skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder i utländska bolag om företaget kan styra tidpunkten för återföring 
av de tillfälliga skillnaderna och det är sannolikt att skillnaderna inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 
och skatteskulder och när de uppskjutna skattebalanserna hänför sig till samma skattemyndighet. Aktuella skatteford-
ringar och skatteskulder kvittas när enheten har en legal kvittningsrätt och avser att antingen erhålla eller betala ett 
nettobelopp eller erhålla betalning för fordran och betala skulden vid samma tidpunkt.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen, utom den del som avser poster som redovisas i övrigt total-
resultat eller direkt i eget kapital. I dessa fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive direkt i eget kapital.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill som uppstår vid förvärv av dotterbolag ingår i immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av men prövas 
årligen för eventuellt nedskrivningsbehov, eller oftare om händelser eller förändrade omständigheter tyder på att 
det redovisade värdet inte kan återvinnas, och redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade ned-
skrivningar. Resultat vid avyttring av en enhet inkluderar det bokförda goodwillvärdet avseende den sålda enheten.

Goodwill allokeras till kassagenererande enheter för nedskrivningsprövning. Allokeringen görs till de kassagenere-
rande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av det rörelseförvärv där goodwill 
uppkom. Enheterna eller grupperna av enheter identifieras på den lägsta nivå på vilken goodwill övervakas i den 
interna styrningen.

Teknologi
Separat förvärvade licenser redovisas till anskaffningsvärde. Teknologi som förvärvas i ett rörelseförvärv värderas till 
verkligt värde på förvärvsdagen. Den har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas sedan till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade av- och nedskrivningar.
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Avskrivningar beräknas linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod:
          Teknologi: 15 år.

Utvecklingskostnader
Kostnader i samband med underhåll av programvara och produkter redovisas som kostnader då de uppkommer. 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utformning och test av identifierbara och unika utvecklingsprojekt 
som kontrolleras av koncernen redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingsprojektet så att det kommer att bli tillgängligt för användning.
•  Ledningen har för avsikt att färdigställa utvecklingsprojektet och använda eller sälja det.
•  Det finns en förmåga att använda eller sälja utvecklingsprojektet.
•  Det kan visas att utvecklingsprojektet kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar.
•  Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 
     sälja utvecklingsprojektet.
•  Kostnaden för utvecklingsprojektet under utvecklingstiden kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara kostnader som aktiveras som en del av utvecklingsprojektet inkluderar personalkostnader och en 
skälig andel av indirekta kostnader.

Aktiverade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från och med den tidpunkt då 
tillgången är klar att använda. Utvecklingskostnader som tidigare har redovisats som kostnader redovisas inte som 
tillgångar i en efterföljande period.

Avskrivningar beräknas linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod:
•  Utvecklingsprojekt: 5 år
•  Övriga immateriella tillgångar: 3-5 år

Avskrivningen börjar när utvecklingsprojektet befinner sig på ett stadium där den kommersiella potentialen kan 
utnyttjas på det sätt som ledningen avsåg.

Immateriella tillgångar som ännu inte kan användas är inte föremål för avskrivning men prövas för eventuellt ned-
skrivningsbehov årligen, oberoende av om det finns några tecken på att det redovisade värdet inte kan återvinnas 
eller inte.

Statliga bidrag
Statsbidrag består av bidrag till investeringar, utvecklingsprojekt etc. Bidrag redovisas när det finns en rimlig möjlighet 
att de kommer att erhållas. Bidrag till investeringar och kapitaliserade utvecklingsprojekt kvittas mot kostnaderna 
för de tillgångar som bidragen avsåg. Andra bidrag redovisas under utvecklingskostnader i resultaträkningen för att 
balansera de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerad avskrivning och 
ackumulerad nedskrivning. Pågående arbeten på materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskost-
nad. Kostnaderna består av utgifter för material, andra kostnader som är direkt relaterade till att färdigställa till-
gången för användning och kostnader för återställande, förutsatt att motsvarande avsättning görs samtidigt.

Tillgångarnas förväntade nyttjandeperioder beräknas enligt följande:
•  Övriga anläggningar, verktyg och inventarier: 2-5 år

Avskrivningarna görs linjärt.

Vinster och förluster vid avyttring av materiella anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen under övriga 
rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader.
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Noter
1. Redovisningsprinciper - fortsättning

Nedskrivningsprövning av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar nedskrivningsprövas årligen. När fakta och omständigheter tyder på nedskrivningsbehov 
fastställs det återvinningsbara beloppet för tillgången. Det återvinningsbara beloppet är tillgångens verkliga värde 
minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet om detta är högre. Nyttjandevärdet är det nuvarande värdet av 
förväntade framtida kassaflöden från tillgången eller den kassagenererande enhet till vilken tillgången tillhör. En 
nedskrivning görs om det redovisade värdet av tillgången eller den kassagenererande enheten överstiger det åter-
vinningsbara beloppet för tillgången respektive den kassagenererande enheten. Nedskrivningen redovisas i resul-
taträkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med FIFU-metoden (first in, first out).

Kostnaderna för handelsvaror, råvaror och förnödenheter består av inköpspriset plus leveranskostnader.

Färdiga varor och pågående arbeten värderas till anskaffningskostnad inklusive kostnader för nedlagt arbete för att 
färdigställa produkten och få den på plats. Anskaffningskostnaderna omfattar kostnaderna för råmaterial, förnöd-
enheter, direkta löner och indirekta produktionskostnader. Indirekta produktionsomkostnader består av indirekta 
material, löner, underhåll och värdeminskning på produktionsmaskiner och utrustning samt kostnader för adminis-
tration och ledning.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde justerat för transaktionskostnader. Därefter värderas de till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av avdrag för osäkra fordringar. Avsättningarna för osäkra fordringar 
fastställs på grundval av en individuell bedömning av varje fordran, med hänsyn tagen till dröjsmålets längd och 
den förväntade sannolikheten att erhålla betalning.

Entreprenadarbete
Entreprenadarbete värderas till försäljningspriset för utfört arbete minus delfakturering och förväntade förluster. 
Entreprenadarbete omfattar en hög grad av designanpassningar av tillverkade varor. Vidare måste en bindande 
överenskommelse finnas innan något arbete påbörjas, med angivet vite eller skadestånd i händelse av brott mot 
överenskommelsen.

Försäljningspriset värderas i enlighet med färdigställandegraden vid slutet av rapportperioden och den sammanlag-
da förväntade intäkten från avtalet. Färdigställandegraden fastställs på basis av en bedömning av utfört arbete, vilket 
vanligtvis värderas som andelen av kostnaderna för arbetet som utförts hittills i förhållande till de förväntade totala 
kostnaderna för avtalet.

Om de totala kostnaderna för avtalet förväntas överskrida den totala avtalade ersättningen, redovisas den förvänta-
de förlusten omedelbart som en utgift och genom en avsättning.

Om intäkter och utgifter för entreprenadarbeten inte kan bedömas tillförlitligt redovisas intäkter från avtalet bara i 
den utsträckning som det är sannolikt att kostnaderna för avtalet kommer att täckas.

När försäljningspriset för utfört arbete överskrider delfakturering av entreprenadarbeten och förväntade förluster 
redovisas överskottet som en fordran. Om delfakturering och förväntade förluster överstiger försäljningspriset för 
entreprenadarbeten redovisas underskottet som en skuld.

Förskottsbetalningar från kunder redovisas som skulder.

Försäljningskostnader och omkostnader för att teckna avtal redovisas i resultaträkningen när de uppstår.



34 Årsredovisning för 1 januari - 31 december 2017

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda kostnader som redovisas under tillgångar omfattar kostnader som uppkommit under efterföljande redo-
visningsår och främst är hänförliga till förutbetalda kostnader.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en rättslig eller informell förpliktelse som ett resultat av tidigare händelser 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Förpliktelsen värderas 
på grundval av ledningens bästa skattning av det belopp som krävs för att uppfylla förpliktelsen.

Finansiella tillgångar och skulder
Likvida medel inkluderar kassabehållning och obunden bankinlåning.

Omsättningsbara värdepapper som klassificeras som omsättningstillgångar redovisas till verkligt värde per balans-
dagen. Förändringar av det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder redovisas initialt till verkligt värde minus transaktionskostnader. Därefter redovisas lånen till upplu-
pet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde beräknas som den ursprungliga kostnaden minus avbetalningar 
plus/ minus ackumulerade avskrivningar på skillnaden mellan anskaffningsvärde och nominellt värde. Förluster och 
vinster på lån fördelas således över avtalsperioden så att den effektiva räntan redovisas i resultaträkningen över lånets 
löptid. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när de har reglerats.

Tillskjutet kapital
Aktier klassificeras som eget kapital.

Kostnader som är direkt hänförliga till emissionen av nya aktier eller optioner redovisas i eget kapital som avdrag, 
efter skatt, från intäkterna.

Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter som redovisas under skulder omfattar betalningar som mottagits för intäkter under efterföljande 
redovisningsår och främst är hänförliga till statliga bidrag.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redovisas med tillämpning av indirekt metod och visar koncernens kassaflöden från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten under året. Kassaflöden från den löpande 
verksamheten innefattar resultatet före skatt med justering för rörelseposter som inte påverkar kassaflödet och föränd-
ringar i rörelsekapital, finansiella poster och betald inkomstskatt. Kassaflöden från investeringsverksamheten omfattar 
betalningar i samband med förvärv och avyttring av företag och verksamheter samt investering, utveckling, försäljning 
och förbättringar av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

Kassaflöden från finansieringsverksamheten omfattar kapitaltillskott och dit hänförliga kostnader samt upptagande 
av lån, avbetalningar på räntebärande skulder och betalning av utdelning till koncernens aktieägare.

Likvida medel i kassaflödesanalysen omfattar kassabehållning och obunden bankinlåning.

Noter
1. Redovisningsprinciper - fortsättning
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Moderbolaget
Redovisningsprinciper
Jämförelsetalen i denna finansiella rapport omfattar en period på 16 månader (11 september 2015 – 31 december 
2016).

Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och rekommendation RFR 
2, Redovisning för juridisk person.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. Om inget annat anges har 
moderbolagets nedan beskrivna redovisningsprinciper tillämpats konsekvent på alla perioder som omfattas av 
moderbolagets finansiella rapporter.

Investeringar i dotterbolag
Investeringar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. Detta består av köpeskillingen till verkligt värde plus 
direkta anskaffningskostnader. Om det finns indikationer på nedskrivningsbehov genomförs en nedskrivningspröv-
ning. Om det bokförda värdet är högre än återvinningsvärdet på investeringen skrivs värdet ned till detta lägre belopp.

Innehav i intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas till verkligt värde. I detta ingår verkligt värde av köpeskillingen plus direkta kost-
nader för förvärvet. Finns någon indikation på nedskrivningsbehov genomförs en nedskrivningsprövning. Om det 
redovisade värdet då överstiger återvinningsvärdet skrivs innehavet ned till detta lägre värde.

Noter
Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal                            = 

Rörelsemarginal                          =

Nettomarginal                             =

Avkastning på 
investerat kapital   =

Avkastning på eget kapital     =

Soliditet                                         =

Resultat per aktie, 
före utspädning                          =

Resultat per aktie, 
efter utspädning                         =

Rörelsekapital                      =

bruttoresultat
nettoomsättning

eget kapital
summa tillgångar

rörelseresultat 
nettoomsättning

resultat
nettoomsättning

resultat
summa tillgångar

resultat
  genomsnittligt eget kapital 

resultat
genomsnittligt antal aktier, före utspädning

Varulager + Entreprenadarbete + Kundfordringar + Förutbetalda kostnader + Övriga fordringar 
– Leverantörsskulder och övriga skulder – Entreprenadarbete – Förskottsbetalningar – Övriga skulder

resultat
genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

1. Redovisningsprinciper - fortsättning
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Vid upprättandet av koncernredovisningen gör ledningen olika uppskattningar och bedömningar som ligger till 
grund för presentationen, redovisningen och värderingen av koncernens tillgångar och skulder. De viktigaste av 
dessa anges nedan.

När ledningen tillämpar koncernens redovisningsprinciper gör den bedömningar som kan ha en betydande inverkan 
på de belopp som redovisas i koncernredovisningen. Att fastställa vissa tillgångars och skulders redovisade värde kräver 
bedömningar, uppskattningar och antaganden om framtida händelser.

Dessa bedömningar, uppskattningar och antaganden bygger på tidigare erfarenheter och andra faktorer som led-
ningen anser vara tillförlitliga, men som till sin natur är förknippade med osäkerhet och oförutsägbarhet. Dessa anta-
ganden kan visa sig vara ofullständiga eller felaktiga, och oväntade händelser eller omständigheter kan uppkomma. 
De mest avgörande bedömningarna, uppskattningarna och antagandena avseende olika poster anges nedan.

Koncernen är även utsatt för risker och osäkerheter som kan leda till att de verkliga resultaten avviker från dessa 
uppskattningar, både i positiv och i negativ riktning.

Utvecklingsprojekt
För pågående utvecklingsprojekt genomförs årliga nedskrivningsprövningar. Dessa baserar sig på faktorer som 
förväntad framtida användning av projektens resultat, det verkliga värdet av uppskattade framtida intäkter eller 
besparingar, räntesatser och risker.

Ledningen bedömer fortlöpande om de pågående utvecklingsprojekten kommer att kunna generera framtida 
ekonomiska fördelar för koncernen och uppfylla kraven för att tas upp som tillgångar. Utvecklingsprojekt utvärderas 
på tekniska och kommersiella grunder. Det redovisade värdet av pågående utvecklingsprojekt framgår av not 12.

Entreprenaduppdrag
Intäkterna från entreprenaduppdrag redovisas på basis av successiv vinstavräkning som den nedlagda tiden på kon-
traktet i förhållande till den beräknade totala kostnaden för att fullgöra projektet. Ledningen uppskattar fortlöpande 
kostnaden för att slutföra projektet och om kostnaderna kan täckas genom avtalet. Det redovisade värdet av entre-
prenadarbeten framgår av not 18.

Uppskjuten skatt
Koncernen har en uppskjuten skattefordran i form av skattemässiga underskottsavdrag. Ledningen anser att dessa 
avdrag kommer att kunna utnyttjas.

Noter
2. Väsentliga uppskattningar och bedömningar
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Noter
3. Nettoomsättning
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Försäljning av satellitlösningar,

plattformar, nyttolaster och delsystem   96.101 54.117 0 0

Förvaltningsarvode   304 25 21.482 1.708

   96.405 54.142 21.482 1.708

Nettoomsättningen fördelar sig mellan följande geografiska 
marknader, på basis av kundernas lokalisering

Geografisk fördelning

Danmark   3.196 5.090 17.843 1.683

Sverige   3.745 2.127 1.656 0

Europa (utom Danmark och Sverige)   48.435 22.914 0 0

USA   17.401 3.564 661 0

Asien   10.103 12.784 661 0

Övriga världen   13.525 7.663 661 25

   96.405 54.142 21.482 1.708

Koncernens intäkter
Intäkterna från Storbritannien svarade för 28% av den totala nettoomsättningen (11% 2016). 
Intäkterna från USA svarade för 18% av den totala nettoomsättningen (7% 2016). 
Intäkterna från Mauritius svarade för 9% av den totala nettoomsättningen (10% 2016). 
Intäkterna från Nederländerna svarade för 11% av den totala nettoomsättningen (21% 2016). 
Intäkterna från Kina svarade för 6% av den totala nettoomsättningen (14% 2016).
Intäkterna från Danmark svarade för 3% av den totala nettoomsättningen (9% 2016).
Intäkterna från Sverige svarade för 4% av den totala nettoomsättningen (4% 2016).

Intäkterna från en (en 2016) kund svarade för 27% (10%) av den totala omsättningen.

Det bokförda värdet av materiella anläggningstillgångar var 657 TSEK (420 TSEK) i Sverige och 20.676 TSEK (5.945 
TSEK) i Danmark. GomSpace Group AB:s materiella anläggningstillgångar är belägna i Sverige och i Danmark.

Det bokförda värdet av immateriella anläggningstillgångar var 17.442 TSEK (17.782 TSEK) i Sverige och 48.632 TSEK 
(13.275 TSEK) i Danmark.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning består huvudsakligen av intäkter från förvaltningsarvoden till dotterbolag och intresse-
företag.

Koncernen GomSpace Group AB
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Noter
4. Personalkostnader
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2017

Styrelsens ordförande

Jukka Pekka Pertola 250 0 0 0 0 250

Styrelseledamöter

Niels Jesper Jespersen Jensen 125 0 0 0 0 125

Steen Lorenz Johan Hansen 125 0 0 0 0 125

Carl-Erik Jørgensen 125 0 0 0 0 125

Anna Hilda Elisabet Rathsman 85 0 0 0 0 85

 710 0 0 0 0 710

Ledande befattningshavare

VD Niels Buus 2.174 0 307 0 192 2.673

Övriga ledande

befattningshavare (fyra personer) 4.969 916 487 20 80 6.472

 7.143 916 794 20 272 9.145

Summa 7.853 916 794 20 272 9.855

Dotterbolagens andel av detta belopp 7.143 916 794 20 272 9.270

2016

Styrelsens ordförande

Jukka Pekka Pertola 129 0 0 0 0 129

Styrelseledamöter

Niels Jesper Jespersen Jensen 124 0 0 0 0 124

Lars Alminde 0 0 0 0 0 0

Carl-Erik Jørgensen 84 0 0 0 0 84

Jens Langeland-Knudsen 84 0 0 0 0 84

 421 0 0 0 0 421

Ledande befattningshavare

VD Niels Buus 1.114 639 0 501 29 2.283

Övriga ledande 

befattningshavare (sex personer) 4.671 1.004 0 665 0 6.340

 5.785 1.643 0 1.166 29 8.623

Summa 6.206 1.643 0 1.166 29 9.044

Dotterbolagens andel av detta belopp 5.785 1.643 0 1.166 29 8.623

*Styrelseledamöter som är anställda i koncernen erhåller inget styrelsearvode.
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Noter
4. Personalkostnader (fortsättning)

      
       2017 2016 
   TSEK TSEK

GomSpace Group AB 
Styrelsen och företagsledningen*

Löner  710 0

Aktierelaterade ersättningar  0 0

Sociala avgifter  0 0

Pensionskostnader  0 0

  710 0

 

Övriga anställda 

Löner  1.668 202

Aktierelaterade ersättningar  0 0

Sociala avgifter  450 57

Pensionskostnader  236 9

  2.354 268

Dotterbolagen

Övriga anställda 

Löner  114.758 37.974

Aktierelaterade ersättningar  6.143 0

Sociala avgifter  2.920 777

Pensionskostnader  7.065 2.864

  130.886 41.615

Av vilket utgör:

Löner och ersättningar aktiverade som utvecklingsprojekt  25.950 4.540

  104.936 37.075

Summa koncernen

Löner  117.136 38.176

Aktierelaterade ersättningar  6.143 0

Sociala avgifter  3.370 834

Pensionskostnader  7.301 2.873

  133.950 41.883

Av vilket utgör:

Löner och ersättningar aktiverade som utvecklingsprojekt  25.950 4.540

  108.000 37.343

Övriga personalkostnader  3.186 1.041

Summa personalkostnader  111.186 38.384

* Ledningen för GomSpace Group AB är anställd hos GomSpace A/S. GomSpace A/S fakturerar GomSpace Group AB
 för styrelsearvoden och GomSpace Group AB fakturerar dotterbolagen för styrelsearvoden.
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Noter
4. Personalkostnader (fortsättning)

      
       2017 2016 
   TSEK TSEK

Personalkostnader ingår i: 

Kostnad för sålda varor  45.990 15.490

Försäljnings- och distributionskostnader  18.044 8.134

Utvecklingskostnader*  55.716 11.528

Administrationskostnader  17.386 7.772

Summa personalkostnader  137.136 42.924

*av vilket utgör:

Löner och ersättningar aktiverade som utvecklingsprojekt  25.950 4.540

Summa personalkostnader  111.186 38.384
 
Genomsnittligt antal heltidsanställda per land

Moderbolaget

Sverige (varav kvinnor, %)  2 (50%) 0 (0%)

  2 (50%) 0 (0%)

Dotterbolagen

Sverige (varav kvinnor, %)  9 (33%) 2 (50%)

Danmark (varav kvinnor, %)  106 (20%) 43 (19%)

USA (varav kvinnor, %)  1 (100%) 0 (0%)

Asien (varav kvinnor, %)  1 (0%) 0 (0%)

  117 (21%) 45 (19%)

Summa koncernen  119 (22%) 45 (19%)

Antal anställda per land per den 31 december 

Moderbolaget

Sverige (varav kvinnor, %)  3 (33%) 1 (0%)

  3 (33%) 1 (0%)

Dotterbolagen

Sverige (varav kvinnor, %)  10 (30%) 9 (33%)

Danmark (varav kvinnor, %)  161 (22%) 67 (16%)

USA (varav kvinnor, %)  1 (100%) 0 (0%)

Asien (varav kvinnor, %)  1 (0%) 0 (0%)

  173 (23%) 76 (18%)

Summa koncernen  176 (23%) 77 (18%)
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Noter
4. Personalkostnader (fortsättning)

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en an-
ställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Vd har en uppsägningstid på 6-12 månader. Ledande 
befattningshavare har en uppsägningstid på 1-6 månader med avgångsvederlag motsvarande 0–2 månaders lön.

      
       
   2017 2016 

Andel kvinnor i styrelsen  20% 0%

Andel män i styrelsen  80% 100%

Andel kvinnor i företagsledningen  0% 0%

Andel män i företagsledningen  100% 100%

Styrelsen för GomSpace Group AB har fått bemyndigande från bolagsstämman för att instifta ett aktiebaserat 
incitamentsprogram (aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument) genom teckningsop-
tioner som erbjuds till alla danska och svenska anställda i koncernen. Teckningsoptionerna ger deltagarna rätt att 
köpa nyemitterade aktier i GomSpace Group. Sammanlagt 402.424 teckningsoptioner har godkänts och ställts ut 
till anställda i GomSpace A/S i två separata tilldelningar (259.888 och 142,536 teckningsoptioner har ställts ut och 
tilldelats i april 2017 respektive augusti 2017). Endast danska anställda har tecknat sig för att delta i det aktiebase-
rade incitamentsprogrammet.

Teckningsoptionerna är uppdelade i fyra årliga intjänandeperioder från och med dagen för beviljande, där den sista in-
tjänandeperioder avslutas den 27 april 2020. Teckningsoptionerna kan utnyttjas mellan 27 april 2020 och 27 april 2021 
inom vissa öppna fönster för handel på börsen. Utdelningen av teckningsoptionerna kommer att vara villkorad av de 
anställdas fortsatta anställning.

Koncernens anställda (även ledande befattningshavare) får ersättning i form av aktierelaterade ersättningar där 
anställda tillhandahåller tjänster som betalning för teckningsoptioner (transaktioner med egenkapitalinstrument).

Kostnaden för transaktionerna med egenkapitalinstrument bestäms som verkligt värde vid tilldelningstidpunkten 
enligt Black-Scholes-modellen för optionsprissättning vilken beskrivs närmare i Not 5.

I koncernredovisningen redovisas denna kostnad som en kostnad för ersättning till anställda, tillsammans med en 
motsvarande ökning av eget kapital under den period som villkoren för tjänsten uppfylls (intjänandeperioden). Den 
sammanlagda kostnad som redovisas för transaktioner med egenkapitalinstrument vid varje rapporttillfälle fram till 
intjänandetidpunkten återspeglar hur stor del av intjänandeperioden som förlöpt och koncernens bästa uppskattning 
av antalet teckningsoptioner som ytterst kommer att bli intjänade. Kostnaden eller intäkt i resultaträkningen för en 
period motsvarar förändringen av den ackumulerade kostnad som redovisas vid början respektive slutet av denna 
period.

I moderbolaget GomSpace Group AB, i egenskap av huvudman för transaktionen med aktierelaterade ersättningar, 
redovisas en ökning av investeringskostnaderna för det dotterbolag som mottagit anställdas tjänster, vilken motsva-
rar ett kapitaltillskott, baserat på kostnaden för den aktierelaterade ersättningen under intjänandeperioden.

5. Aktierelaterade ersättningar
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En förvaltningsavgift beräknad på verkligt värde för teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten byggs upp under 
intjänandeperioden för den aktierelaterade ersättningen. Den samlade förvaltningsavgift dras av från investerings-
kostnaden för (vilken är en återbetalning av kapitaltillskott) med högst beloppet av det ursprungliga kapitaltillskottet, 
och eventuellt överskjutande förvaltningsavgift redovisas i resultaträkningen.

Den totala kostnaden för optionsprogrammet som redovisats i årets resultat var 6.143 TSEK.

Verkligt värde för teckningsoptionerna har beräknats enligt Black&Scholes-modellen för optionsprissättning. Följande 
nyckeltal har tillämpats i värderingsmodellen:

Noter
5. Aktierelaterade ersättningar (fortsättning)
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Förväntad framtida utdelning (SEK per aktie)     0 0

Volatilitet     70% 70%

Riskfri räntesats     0% 0%

Löptid     48 månader 48 månader

Aktiekurs vid tilldelning (SEK per aktie)     54,0 58,3

Lösenpris (SEK per aktie)     54,1 54,1

Verkligt värde vid tilldelning (SEK per teckningsoption)    27,6 30, 9

Volatiliteten har bestämts med hjälp av volatiliteten i GomSpacekoncernens aktiekurs sedan börsintroduktionen 
samt genom benchmarking mot jämförbara företag.
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Noter
5. Aktierelaterade ersättningar (fortsättning)
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Utestående per den 1 januari 2017

Tilldelade      -

Förverkade      402.424 

Inlösta      -8.777

Utlöpta      - 

Utestående per den 31 december 2017      393.647 

Inlösningsbara per den 31 december 2017      -

 Återstående kontraktstid för samtliga tilldelade teckningsoptioner är 40 månader. 

6. Av- och nedskrivningar
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   TSEK TSEK TSEK TSEK

Kostnad för sålda varor   1.659 382 0 0

Försäljnings- och distributionskostnader   336 141 0 0 

Utvecklingskostnader   1.203 166 0 0 

Administrationskostnader   653 148 0 0

Summa nedskrivningar   3.851 837 0 0

Kostnad för sålda varor   2.332 920 0 0 

Försäljnings- och distributionskostnader   421 324 0 0 

Utvecklingskostnader   1.372 389 0 0 

Administrationskostnader   690 328 0 0

Summa avskrivningar   4.815 1.961 0 0

Koncernen GomSpace Group AB

Nedan återges en sammanställning av händelser kring teckningsop-
tionerna under året. Alla utställda teckningsoptioner har ett lösenpris 
på 54,1 SEK.
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Noter
7. Ersättning till revisorerna
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 T  TSEK TSEK TSEK TSEK
Utsedd revisor

Ernst & Young (PwC 2016) 

Revisionstjänster   456 630 200 220 

Andra tjänster   1.615 985 1.018 416 

Skatterådgivning   449 56 366 56 

Övriga icke-revisionstjänster   0 69 0 0

Summa   2.520 1.740 1.584 692

Övriga

Revisionstjänster   145 0 100 0

Andra tjänster   253 0 253 0

Skatterådgivning   8 0 0 0

Summa   406 0 353 0

Summa   2.926 1.740 1.937 692

Koncernen GomSpace Group AB

8. Finansiella intäkter

Ränteintäkter   1 10 2.045 0 

Valutakursjusteringar   4.076 512 333 17 

Vinster på värdepapper i verkligt värde   0 3 0 0

   4.077 525 2.378 17

9. Finansiella kostnader

Räntekostnader   1.388 707 336 4 

Valutakursjusteringar   5.860 834 0 183 

Förluster på värdepapper i verkligt värde   1 0 0 0 

Övriga finansiella kostnader, inklusive bankavgifter   324 373 43 60

   7.573 1.914 379 247
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Noter
10. Skatt på årets resultat
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Skatten på årets resultat består av        

Aktuell skatt på årets resultat 1)   -5.001 -1.144 0 0 

Förändring i uppskjuten skatt   -10.553 -1.775 -2.256 0 

Justeringar av tidigare års skatter   3.028 -575 0 0

Årets skattekostnad/intäkt   -12.526 -3.494 -2.256 0

Resultat före skatt   -66.517 5.487 -4.368 -6.368 

Svensk skattesats för GomSpace Group AB (publ)   22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Skattekostnad/intäkt   -14.634 1.207 -961 -1.401

Icke beskattningsbara intäkter2   -1.397 -4.705 0 0 

Ej avdragsgilla kostnader   1.910 34 106 0 

Ej aktiverat skattemässigt underskottsavdrag    0 1.176 0 1.401

Effekt av utländska skattesatser   -32 0 0 0 

Skattevärde av oredovisade skattefordringar   -1.401 0 -1.401 0 

Justeringar av tidigare års skatter   3.028 -1.206 0 0

Skatt på årets resultat   -12.526 -3.494 -2.256 0

Effektiv skattesats   19% -64% 52% 0%

       

Skattekostnad/intäkt redovisad i resultaträkningen   -12.526 -3.494 -2.256 0

   -12.526 -3.494 -2.256 0

Underskottsavdrag   120.085 42.942 38.289 28.919 

Ej redovisat som uppskjuten skattefordran   -28.005 -28.919 -28.005 -28.919

Underskottsavdrag som redovisas 

som uppskjuten skattefordran   92.080 14.023 10.284 0

Koncernen GomSpace Group AB

1) En del av årets underskottsavdrag är hänförligt till utvecklingskostnader. Enligt dansk skattelagstiftning kan det skattemässiga värdet (22%) av utvecklings-
kostnaderna betalas efter att den beskattningsbara inkomsten för året har deklarerats. Det skattemässiga underskottsavdraget minskar därför.
2) Ej beskattningsbar inkomst är främst hänförlig till intresseföretags resultat.
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Noter
11. Immateriella tillgångar
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KONCERNEN

Anskaffningsvärde per den 1 januari 2017 3.710 12.000 6.197 12.054 3.623 37.584

Inköp under året 0 0 21.819 0 17.089 38.908

Omklassificering 0 0 -2.108 2.108 0 0

Valutakursjusteringar 0 0 668 347 131 1.146

Anskaffningsvärde per den

31 december 2017 3.710 12.000 26.576 14.509 20.843 77.638

Avskrivningar per den 1 januari 2017 0 -200 0 -6.021 -306 -6.527

Avskrivningar 0 -800 0 -1.917 -2.098 -4.815

Valutakursjusteringar 0 0 0 -208 -14 -222

Avskrivningar per den 31 december 2017 0 -1.000 0 -8.146 -2.418 -11.564

Redovisat värde den 31 december 2017 3.710 11.000 26.576 6.363 18.425 66.074

Anskaffningsvärde den 1 januari 2016 0 0 5.970 6.784 0 12.754

Inköp under året 0 0 4.839 0 1.209 6.048

Förvärvat genom förvärv 1.400 12.000 0 0 2.400 15.800

Justering för förvärv* 2.310 0 0 0 0 2.310

Omklassificering 0 0 -4.922 4,922 0 0

Valutakursjusteringar 0 0 310 348 14 672

Anskaffningsvärde per den 

31 december 2016 3.710 12.000 6.197 12.054 3.623 37.584

Avskrivningar per den 1 januari 2016 0 0 0 -4.332 0 -4.332

Avskrivningar 0 -200 0 -1.460 -301 -1.961

Valutakursjusteringar 0 0 0 -229 -5 -234

Avskrivningar per den 31 december 2016 0 -200 0 -6.021 -306 -6.527
Redovisat värde per den 
31 december 2016 3.710 11.800 6.197 6.033 3.317 31.057

* Under 2017  har vissa mindre justeringar gjorts gällande allokeringen av köpeskillingen för förvärvet av NanoSpace AB, se not 33.

Övriga immateriella tillgångar utgörs främst av kostnader för det nya affärssystemet och programvara.

Bortsett från goodwill, bedömer ledningen att alla immateriella tillgångar har begränsad nyttjandeperiod.

Under 2017 har koncernen mottagit 2.973 TSEK i statliga anslag, vilket räknas av mot inköp under året.
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Allmänt 
Koncernen visar en förlust på 53.989 TSEK för 2017, i enlighet med budget och affärsplanen. Prognosen för perioden 
2018-2021 överensstämmer alltjämt med den information som gavs i anslutning till börsnoteringen på NASDAQ 
First North Premier i Stockholm 2016, med en uppskattad omsättning för 2021 på 820.000 TSEK och en uppskattad 
bruttomarginal på 65%.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i GomSpace A/S samt i mindre skala i NanoSpace AB. Under 2017 har 
koncernen etablerat nya dotterbolag i Singapore, USA och Luxemburg, där en mindre verksamhet bedrivits under 
2017. Den enda verksamheten i GomSpace Group AB utgörs av innehavet i dotterbolag och intresseföretag, samt 
börsnoteringen på NASDAQ First North Premier.

Baserat på marknadsvärdet för GomSpace Group AB på NASDAQ First North Premier i Stockholm sedan noteringen 
2016, inklusive marknadsvärdet för de nya aktier som emitterades den 8 mars 2018, bedömer ledningen att det finns 
en betydande marginal mellan återvinningsvärdet och det redovisade värdet av goodwill och immateriella tillgångar 
per den 31 december 2017.

Pågående utvecklingsarbete
Pågående utvecklingsarbete är föremål för en årlig nedskrivningsprövning. Pågående utvecklingsarbete utgörs av 
nanosatellitplattformar med utfällbara, styrda solpaneler, elektroniskt styrda kraftsystem och radioprodukter för högre 
frekvenser som ger ökad bandbredd vid datakommunikation. Vidare hänvisas till Verksamhetsberättelsen sid 11-12 
“Marknadsutveckling” och sid 12 “Produktutveckling”.

Det redovisade värdet av pågående utvecklingsarbete per den 31 december 2017 uppgår till 26.576 TSEK (6.197 TSEK).

Pågående utvecklingsarbete bedrivs i huvudsak av GomSpace A/S. Merparten av pågående utvecklingsprojekt för-
väntas bli slutförda under 2018. Ledningen uppskattar att utvecklingsprojekten ger ökade intäkter för koncernen 
under 2018 och följande år. Här hänvisas till prognosen för perioden 2018-2021 som gavs i anslutning till börsnote-
ringen på NASDAQ First North Premier i Stockholm 2016, med en uppskattad omsättning för 2021 på 820.000 TSEK 
och en uppskattad bruttomarginal på 65%.

Pågående utvecklingsarbete nedskrivningsprövades per den 31 december 2017. Återvinningsvärdet för pågående 
utvecklingsarbete bestämdes på grundval av beräkningar av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet baseras på affärsplaner 
som fastställts av ledningen för varje pågående utvecklingsprojekt, inklusive förväntade positiva kassaflöden från 
budgeterade och uppskattade intäkter, budgeterade och uppskattade negativa kassaflöden för att genomföra pro-
jekten, samt kassaflöden från försäljning av de utvecklade produkterna. Affärsplanerna grundar sig bland annat på 
marknadsrapporter om framtida tillväxt och tekniktrender.

Med hänvisning till nedskrivningsprövningen bedömer ledningen att det finns en betydande marginal mellan åter-
vinningsvärdet och det redovisade värdet av pågående utvecklingsarbete per den 31 december 2017.

Övriga immateriella tillgångar, inklusive teknologi och balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Med hänvisning till prognosen för perioden 2018-2021 har ledningen inte funnit några indikationer att behov av 
nedskrivningsprövning föreligger för övriga immateriella tillgångar, inklusive teknik och balanserade utgifter för utveck-
lingsarbete under 2017.

Utvecklingskostnader som redovisas i resultaträkningen 
Utvecklingskostnader som redovisas i resultaträkningen för 2017 uppgår till 25.277 TSEK (6.812 TSEK).

11. Immateriella tillgångar (fortsättning)

Noter
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Noter
12. Materiella anläggningstillgångar
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KONCERNEN

Anskaffningsvärde den 1 januari 2017    2.331 5.567 7.898 

Inköp under året    7.646 10.904 18.500 

Avyttringar under året    -192 -395 -587

Valutakursjusteringar    178 296 474

Anskaffningsvärde den 31 december 2017    9.963 16.372 26.335

Avskrivningar den 1 januari 2017    -352 -1.181 -1.533

Avskrivningar    -648 -3.203 -3.851

Avyttrade avskrivningar under året    142 338 480

Valutakursjusteringar    0 -98 -98

Avskrivningar den 31 december 2017    -858 -4.144 -5.002

Redovisat värde den 31 december 2017    9.105 12.228 21.333

Anskaffningsvärde den 1 januari 2016    0 1.414 1.414

Inköp under året    2.319 3.709 6.028 

Förvärvat genom rörelseförvärv    0 420 420

Avyttringar under året    0 -5 -5 

Valutakursjusteringar    12 29 41

Anskaffningsvärde den 31 december 2016    2.331 5.567 7.898

Avskrivningar den 1 januari 2016    0 -717 -717

Avskrivningar    -356 -481 -837 

Valutakursjusteringar    4 17 21

Avskrivningar den 31 december 2016    -352 -1.181 -1.533

Redovisat värde den 31 december 2016    1.979 4.386 6.365
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Noter
13.  Andelar i dotterbolag

        
      2017
     TSEK

GOMSPACE GROUP AB
Anskaffningsvärde den 31 december 2016     60.806
Justering till självkostnadspris     -1.294
Inköp under året *     88.942

Kapitaltillskott (aktierelaterade ersättningar)**      6.143

Återbetalning av kapitaltillskott**     -6.143
Anskaffningsvärde den 31 december 2017     148.454

* Tillägg under året består av etablering av samt skuldomvandling i dotterbolag, med ett totalt belopp om 88.826 TSEK.
** Se beskrivning av redovisningsprinciper avseende aktierelaterade ersättningar i not 1 och not 5.

Nedskrivningsprövning
Innehav i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde i moderbolagets redovisning. Om indikation på nedskrivnings-
behov föreligger beräknas återvinningsvärdet för tillgången. Återvinningsvärdet är det högsta beloppet av verkligt 
värde respektive nyttjandevärde.  

Det redovisade värdet av innehav i dotterbolag uppgick till 148.454 TSEK per den 31 december 2017 (60.806 TSEK).

Koncernen visar en förlust på 53.989 TSEK för 2017, i enlighet med budget och affärsplanen. Prognosen för perioden 
2018-2021 överensstämmer alltjämt med den information som gavs i anslutning till börsnoteringen på NASDAQ 
First North Premier i Stockholm 2016, med en uppskattad omsättning för 2021 på 820.000 TSEK och en uppskattad 
bruttomarginal på 65%.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i GomSpace A/S, med ett redovisat värde på 110.971 TSEK per den 31 
december 2017 samt i mindre skala i NanoSpace AB, med ett redovisat värde på 34.056 TSEK per den 31 december 
2017. Under 2017 har koncernen etablerat nya dotterbolag i Singapore, USA och Luxemburg, där en mindre verksamhet 
bedrivits under 2017. Den enda verksamheten i GomSpace Group AB utgörs av innehavet i dotterbolag och intresse-
företag, samt börsnoteringen på NASDAQ First North Premier.

Baserat på marknadsvärdet för GomSpace Group AB på NASDAQ First North Premier i Stockholm sedan noteringen 
2016, inklusive marknadsvärdet för de nya aktier som emitterades den 8 mars 2018, bedömer ledningen att det finns 
en betydande marginal mellan återvinningsvärdet och det redovisade värdet av goodwill och immateriella tillgångar 
per den 31 december 2017.

Ledningen har även genomfört nedskrivningsprövningar för GomSpace A/S och NanoSpace AB enligt metoden 
med nuvärdesberäknade kassaflöden, vilka återspeglar de finansiella målen för den kommande femårsperioden 
samt marknadsrapporter om framtida tillväxt och tekniktrender. Ledningen tillämpar en femårig horisont för att 
återspegla kundernas långsiktiga inställning till sina inköpsbeslut. Kassaflöden bortom fem år extrapoleras med 
hjälp av en bedömd tillväxttakt.

Nedskrivningsprövningarna visar att det finns en betydande marginal mellan återvinningsvärdena och de redovisade 
värdena av innehaven i dotterbolagen per den 31 december 2017.



50 Årsredovisning för 1 januari - 31 december 2017

G
O

M
SP

A
CE

 A
/S

30
89

98
49

A
A

LB
O

RG
, D

A
N

M
A

RK

N
A

N
O

SP
A

CE
 A

B
55

66
43

-0
47

5
U

PP
SA

LA
, S

VE
RI

G
E

G
O

M
SP

A
CE

 O
RB

IT
A

L 
A

PS
38

17
35

61
A

A
LB

O
RG

, D
A

N
M

A
RK

G
O

M
SP

A
CE

 N
O

RT
H

 A
M

ER
IC

A
 L

LC
S6

67
08

3-
2

 W
A

SH
IN

G
TO

N
, U

SA

G
O

M
SP

A
CE

 A
SI

A
 P

TE
 L

TD
20

17
07

09
4C

SI
N

G
A

PO
RE

G
O

M
SP

A
CE

 L
U

XE
M

BO
U

RG
 S

.A
.R

.L
10

08
25

0/
0

G
RA

N
D

 D
U

CH
Y,

 L
U

XE
M

BO
U

RG

 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Resultat -50.569 -4.068 -1.114 92 135 0

Eget kapital 59.201 15.792 -1.367 1.210 2.290 118

Andel av aktierna 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bokfört värde 110.971 34.056 65 1.105 2.142 115

Bokfört värde av eget kapital 2017 59.201 15.792 -1.367 1.210 2.290 118 

Bokfört värde av eget kapital 2016 35.487 8.360 -223 0 0 0 

Bokfört värde av eget kapital 2015 13.765 0 0 0 0 0

Noter
13. Andelar i dotterbolag (fortsättning)
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14. Innehav i intresseföretag

20
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 T.SEK T.SEK TSEK TSEK TSEK TSEK 

Anskaffningsvärde den 1 januari 2017   19.932 0 19.932 0

Förvärv   4.182 19.932 4.182 19.932

Anskaffningsvärde den 31 december 2017   24.114 19.932 24.114 19.932

Värdejusteringar den 1 januari 2017   16.791 0 0 0

Andel av resultatet   -1.859 -43 0 0

Vinst vid partiell avyttring av innehavet*   7.053 21.348 0 0

Elimineringar**   -538 -4.595 0 0

Valutakursjusteringar   -3.669 81 0 0

Värdejusteringar den 31 december 2017   17.778 16.791 0 0

Redovisat värde den 31 december 2017   41.892 36.723 24.114 19.932

Koncernen GomSpace Group AB

* Koncernens vinst vid partiell avyttring av innehavet.
I december 2017 förvärvade två partner en andel av Aerial & Maritime Ltd. genom en ökning av aktiekapitalet. Efter detta är koncernens ägarandel 39%. Koncernen har 
redovisat en vinst på 7.053 SEK transaktionen med de två nya parterna anses som ett avyttrande. Ett belopp på 6.450 TSEK redovisas i resultaträkningen och ett belopp på 
603 TSEK redovisas i övrigt totalresultat.

**Eliminering av vinst på intresseföretagets entreprenadarbeten.

        
     2017 2016
    TSEK TSEK

Sammantagen finansiell information om intresseföretag:
Omsättningstillgångar    55.436 75.704
Anläggningstillgångar    54.909 0
Kortfristiga skulder    13.855 10.297
Eget kapital    96.490 65.407
Koncernens ägarandel - 39% (2016: 47%)    37.638 30.945
Goodwill    7.857 10.373
Eliminering av orealiserade vinster    -3.603 -4.596

Koncernens redovisade värde av investeringen    41.892 36.723

Koncernen ägarandel i Aerial & Maritime Ltd., med säte i Mauritius är 39%. Företagets syfte är att utveckla och driva 
en egen grupp med nanosatelliter. Aerial & Maritime Ltd. är ett privat, ej börsnoterat företag. Koncernens investering 
i Aerial & Maritime Ltd. redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Följande tabeller ger en sammanställning av finansiell 
information om koncernens investering i Aerial & Maritime Ltd.:
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Intresseföretagets verkliga värde fastställdes på basis av den tillämpade värderingen på kapitaltillskottet från externa 
parter i slutet av 2017. Detta är en nivå 2-värdering i enlighet med verkligt värde-hierarkin som beskrivs i not 25.

En affärsplan har fastställts i samarbete med de övriga ägarna till Aerial & Maritime Ltd. Aktieägaravtalet innehåller 
ytterligare krav avseende finansieringen. Koncernen har ett begränsat åtagande att investera ytterligare likvida medel i 
nyemitterade aktier, vilket endast är tillämpligt på företagets proportionella andel av eventuella kostnadsöverskridanden 
för projekten. Detta åtagande löper ut i november 2019.

        
     2017 2016
    TSEK TSEK

Sammantagen finansiell information om intresseföretag: 
Administrationskostnader    -4.608 -109
Ränta    -30 0
Resultat före skatt    -4.638 -109
Skattekostnad    696 17

Årets resultat    -3.942 -92

Koncernens andel av årets resultat    -1.859 -43

Årets förlust    -3.942 -92
Övrigt totalresultat    -7.349 172

Summa totalresultat    -11.291 80 

Koncernens andel av övrigt totalresultat    -3.066 81

Aerial & Maritime Ltd.
Med säte i Mauritius
Organisationsnummer: 142963

Andel av aktierna    39% 47%

Verkliga värde    159.445 87.332
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 T.SEK T.SEK TSEK TSEK TSEK TSEK
 

Uppskjuten skatt den 1 januari   1.685 -889 0 0

Justeringar av tidigare års skatter   0 575 0 0

Förvärv   0 235 0 0 

Uppskjuten skatt som redovisas i resultaträkningen   7.524 1.774 2.255 0

Valutakursjusteringar   88 -10 0 0

Uppskjuten skatt den 31 december   9.297 1.685 2.255 0

Den uppskjutna skatten avser:

Immateriella tillgångar   -12.160 -2.844 0 0 

Materiella anläggningstillgångar   497 -317 0 0 

Kortfristiga tillgångar   645 -40 0 0 

Kortfristiga skulder   66 735 0 0 

Underskottsavdrag   20.249 4.151 2.255 0

   9.297 1.685 2.255 0

Uppskjutna skattefordringar   9.297 4.828 2.255 0 

Uppskjutna skatteskulder   0 -3.143 0 0

Uppskjutna skattefordringar, netto   9.297 1.685 2.255 0

Koncernen GomSpace Group AB

Ej redovisade skattefordringar som avser skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 6.161 TSEK för koncernen och 6.161 
TSEK för GomSpace Group AB. Tidshorisonten för att utnyttja de skattemässiga underskottsavdragen i Sverige är oklar.

Ledningen bedömer att den uppskjutna skattefordringen kan utnyttjas om 2-3 år, baserat på förväntningarna för perioden 
2018-2021 och alltjämt överensstämmande med informationen som lämnades i samband med börsnoteringen av Gom-
Space Group AB på Nasdaq First North Premier i Stockholm 2016, med ett omsättningsmål för 2021 på 820.000 TSEK och 
en uppskattad bruttomarginal på 65%.

16. Övriga anläggningstillgångar

Övriga anläggningstillgångar består av hyresdepositioner.
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17. Varulager

20
17

 T.SEK T.SEK T.SEK T.SEK TSEK TSEK
 

Färdiga varor     543 0 

Råvaror och förnödenheter     9.220 4.266

     9.763 4.266

Koncernen

2017 redovisades 17.535 TSEK (9.258 TSEK) av kostnaderna för varulager som utgifter. Lagernedskrivningarna uppgick 
till 0 TSEK 2017 (217 TSEK).

20
16

18. Entreprenadarbeten

20
17

     TSEK TSEK
 

Intäkter från entreprenadarbeten     107.151 76.755 

Avgår: delfakturerade belopp     -122.881 -53.837

Valutakursjusteringar     -424 230

     -16.154 23.148

Redovisas i balansräkningen som:

Fordringar på kunder enligt entreprenadavtal     22.237 28.237

Skulder till kunder enligt entreprenadavtal     -38.391 -5.089

     -16.154 23.148

Koncernen
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20
16

19. Kundfordringar

20
17

 T.SEK T.SEK T.SEK T.SEK TSEK TSEK
 

Kundfordringar, brutto     32.360 13.933 

Nedskrivningar     -1.595 0

     30.765 13.933

Åldersanalys av fordringar

Ej förfallna     3.366 5.705

Förfallna sedan 0-30 dagar     21.994 1.821

Förfallna sedan 31 - 90 dagar     3.708 5.500

Förfallna sedan mer än 120 dagar     1.697 907

     30.765 13.933

Förändringar av avsättningar för osäkra fordringar 

Redovisat belopp vid årets början      0 0

Reserveringar för förluster under året     1.300 0 

Bekräftade förluster     295 0

     1.595 0

Koncernen

Per den 31 december 2017 fanns förfallna men inte nedskrivna kundfordringar på 27.399 TSEK (8.228). Dessa belopp 
hänför sig till ett antal oberoende kunder som inte tidigare har släpat efter med betalningarna.

Övriga kundfordringar och andra fordringar har inte förfallit till betalning och inte skrivits ned. Baserat på kredithis-
toriken väntas dessa belopp inflyta när de förfaller. Koncernen har inga säkerheter för dessa fordringar.

20. Skattefordringar

En del av årets underskottsavdrag är hänförligt till utvecklingskostnader. Enligt dansk skattelagstiftning kan det 
skattemässiga värdet (22%) av utvecklingskostnaderna betalas efter att den beskattningsbara inkomsten för året 
har deklarerats. Det skattemässiga underskottsavdraget minskar därför.
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23. Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 26.257.334 aktier till ett nominellt värde om 0,07 SEK per aktie. Aktiernas nominella värde har 
ändrats från 1 till 0,98 SEK till följd av ett byte av aktier och till 0,07 SEK genom en aktiesplit. Inga aktier är förenade 
med speciella rättigheter.            
  

Kapitalförvaltning
Koncernen finansieras i första hand med eget kapital, men kommer att använda sig av lånefinansiering när detta kan 
ske till fördelaktiga villkor. Ledningen utvärderar fortlöpande behovet av kapital. Målsättningen är att vidmakthålla 
tillräckligt kapital för att täcka åtaganden på kort sikt och på samma gång bevara investerarnas förtroende för att 
kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

Den 8 mars 2018 tillfördes 125.000 TSEK genom en riktad nyemission av aktier, vi hänvisar til not 35.

Koncernen omfattas inte av några externt ålagda kapitalkrav.

        
      ANTAL 
     AKTIER

Förändringar av aktiekapitalet
Aktiekapital den 1 januari 2016     13.907.334
Kapitaltillskott 2016     8.000.000
Kapitaltillskott 2016     2.000.000
Kapitaltillskott 2016     600.000
Kapitaltillskott 2017     1.750.000
Aktiekapital den 31 December 2017, fullt inbetalt    26.257.334

        
     2017 2016
    TSEK TSEK

Vinst per aktie före utspädning, SEK    -2,09 0,62

Vinst per aktie efter utspädning, SEK    -2,08 0,62

Antal utestående aktier före utspädning, genomsnitt   25.805 14.593

Antal utestående aktier efter utspädning, genomsnitt   25.896 14.593

22. Likvida medel

Av totala likvida medel utgör 11.397 TSEK (14.000) en erlagd säkerhet för projekt i dotterbolagen GomSpace A/S och 
NanoSpace AB. Beloppet har erlagts till GomSpace Group AB.

24. Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter består av förutbetalda intäkter från kunder och mottagna bidrag till utvecklingsprojekt.

21. Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda kostnader består huvudsakligen av förutbetalda försäkrings- och hyreskostnader för 2018.
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25. Övriga skulder
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   TSEK TSEK TSEK TSEK
 

Upplupna kostnader, inklusive projektrelaterade kostnader  14.910 1.606 0 0 

Upplupen semesterlöneskuld   10.984 4.179 111 0 

Löneförpliktelser   4.866 2.034 478 0 

Mervärdesskatt   0 149 0 0 

Entreprenadarbeten, underskott   271 85 0 0

   31.031 8.053 589 0

Koncernen GomSpace Group AB
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26.  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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   TSEK TSEK TSEK TSEK
 

Ställda säkerheter

Säkerheter för lån i kreditinstitut 

Säkerheter i bolagets tillgångar (företagsinteckningar)  42.995 14.799 0 0 

Pantsatta bankmedel til förmån för dotterbolag   0 149 11.397 14.000

Summa   42.995 14.799 11.397 14.000

Operationell leasing
Förpliktelser avseende operationell leasing *

Förfaller inom 1 år   6.974 2.162 0 0

Förfaller inom 1-5 år   24.776 1.362 0 0

Förfaller senare än om 5 år   2.172 0 0 0

   33.922 3.524 0 0

Leasebetalningar som redovisas som kostnader   5.646 2.229 0 0
* Leasförpliktelserna avser främst kontorshyror.

Eventualförpliktelser

Garanti till förmån för dotterbolag       

(innehav i GomSpace Orbital ApS)*   0 0 1.367 223

Borgensförbindelse til förmån för dotterbolag   0 0 33.995 7.713

Summa   0 0 35.362 7.936
* Moderbolaget har givit en garanti till dotterbolaget GomSpace Orbital ApS, med innebörden att det kommer att bidra med 
finansiellt stöd under 2019, om detta är nödvändigt.

Det finns inga pågående rättsfall eller skiljedomsförfaranden.

Koncernen GomSpace Group AB
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27. Finansiella risker

Allmän riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kre-
ditrisk. Koncernen hanterar riskerna centralt, och följer de principer som styrelsen har fastställt. Koncernen bedriver 
ingen aktiv finansiell riskspekulation.

Kreditrisker
Kreditrisk är risken för att en motpart inte kommer att fullfölja sina åtaganden enligt ett finansiellt instrument eller 
ett kundavtal, vilket leder till en ekonomisk förlust. Koncernen är utsatt för kreditrisker från sin verksamhet vil-
ka huvudsakligen hänför sig till pågående entreprenadarbeten, kundfordringar och andra fordringar, samt från sin 
finansieringsverksamhet, däribland insättningar hos banker och finansiella institut, valutatransaktioner och andra 
finansiella instrument. Den maximala exponeringen motsvarar det redovisade värdet. Vid försäljning av produkter 
erhålls förskottsbetalning av kunden.

Koncernen bedömer fortlöpande risken för förluster, och om så är nödvändigt görs nedskrivningar enligt koncernens 
policy. Kassaöverskott placeras hos banker med lägst kreditbetyget A. Koncernen har inga väsentliga risker relaterade 
till enskilda kunder. Kreditvärdigheten hos kunder fastställs med stöd av utförliga kreditbedömningskriterier och 
kreditgränser sätts individuellt i enlighet med denna bedömning. Utestående kundfordringar övervakas regelbundet 
och varje leverans till större kunder omfattas som regel av remburs eller annan form av kreditförsäkring. Avtal med 
kunderna ingås huvudsakligen i fråga om specifika och enskilda order. Det finns inga ramavtal eller liknande som 
garanterar upprepade order eller framtida försäljning.

Koncernens kunder utgörs av både offentliga och privata verksamheter. Den 31 december 2017 uppgick kundford-
ringarna till 30.765 TSEK (13.933). Av dessa svarade offentliga kunder för 25% (65%) och industriella kunder för 75% 
(35%).

En nedskrivningsprövning genomförs på individuell basis vid varje rapporttillfälle. Ledningen bedömer kreditris-
ken sett de enskilda kunderna, med beaktande om det är offentliga kunder vilka bedöms ha en lägre kreditrisk än 
industriella kunder. Koncernen bedömer förekomsten av risk knuten till kundfordringar som låg, då kunderna tillhör 
skilda jurisdiktioner. Koncernen är verksam på den globala marknaden för nanosatelliter och ledningen gör vid kre-
ditriskbedömningen ingen skillnad mellan kundernas geografiska belägenhet. Den maximala exponeringen för kre-
ditrisk vid rapporttillfället är det bokförda värdet för varje slag av finansiella tillgångar enligt redovisningen i Not 28.

Valutarisker
Koncernens försäljning, kostnader för sålda varor och utgifter uppkommer huvudsakligen i DKK, USD och EUR. Kon-
cernen gör transaktioner i andra valutor, men exponeringen i dessa valutor är inte väsentlig. Transaktioner i utländsk 
valuta värdesäkras inte.

• En valutakursförändring med +/- 10 % skulle i 2018 påverka övrigt totalresultat och eget kapital i de dotterbolag 
som använder DKK med 5.783 TSEK före skatt.

• En valutakursförändring med +/- 10 % skulle påverka övrigt totalresultat och eget kapital i de intresseföretag som 
använder USD med 3.884 TSEK före skatt.

• En valutakursförändring med +/- 10 % avseende tillgångar och skulder i DKK skulle påverka resultat och eget kapital 
med 260 TSEK före skatt.

• En valutakursförändring med +/- 10 % avseende tillgångar och skulder i EUR skulle påverka resultat och eget kapital 
med 10.280 TSEK före skatt.

• En valutakursförändring med +/- 10 % avseende tillgångar och skulder i USD skulle påverka resultat och eget kapital 
med 4.416 TSEK före skatt.
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27.  Finansiella risker (fortsättning)
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KONCERNEN
31 december 2017

Lån från kreditinstitut  5.595 29.833 7.488 42.916 33.995

Leverantörsskulder och andra skulder  47.357 0 0 47.357 47.357

  52.952 29.833 7.488 90.273 81.352

31 december 2016

Lån från kreditinstitut  7.766 6.793 0 14.559 13.465

Leverantörsskulder och andra skulder  36.618 0 0 36.618 36.618

  44.384 6.793 0 51.177 50.083

Det verkliga värdet av lånet från Vækstfonden har fastställts till det bokförda värdet (nivå 2 i verkligt värde-hierarkin). 
Det verkliga värdet av kortfristiga skulder har fastställts till det bokförda värdet.

Analysen bygger på alla odiskonterade kassaflöden, inklusive uppskattade räntebetalningar och avbetalningar på 
lån. Ränteuppskattningarna bygger på aktuella marknadsförhållanden.

Betalningsskyldigheten förväntas fullgöras genom inflöde av likvida medel från den löpande verksamheten och 
medel från kapitaltillskott.

Ränterisk
Koncernens lån löper med rörlig ränta. En förändring av räntenivån skulle ha begränsad effekt på resultatet och det 
egna kapitalet.

• En valutakursförändring med +/- 1 % skulle i 2018 påverka resultat och eget kapital med 348 TSEK före skatt.

Likviditetsrisk
Finansiering och tillräcklig likviditet är grundläggande faktorer när det gäller att driva en expanderade verksamhet, 
och hanteringen av finansiering och likviditet är en integrerad del av koncernens fortlöpande budget- och prognos-
process. För att garantera fokus på riskhanteringen hanterar och övervakar koncernen finansieringen och ser till att 
det finns tillräcklig likviditet med hjälp av likviditetshantering och kreditfaciliteter.

Koncernen ser till att ha en god betalningsförmåga och därmed minska likviditetsrisken genom att hålla likvida 
medel eller outnyttjade kreditfaciliteter. Betalningsförmågan, det vill säga likvida medel från börsintroduktionen, an-
dra likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick till 102,843 TSEK per den 31 december 2017 (73.803 TSEK).

Koncernens långsiktiga finansiering utgörs av ett lån från Vækstfonden under EU-programmet InnovFin SMV 2015. 
Lånet har en har en rörlig årlig ränta mellan 6,6% och 7,6% per den 31 december 2017. Koncernen kan när som helst 
lösa in lånet till nominellt värde och omfattas av klausuler om kontrollskifte respektive överföring av tillgångar.
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31 december 2017

TILLGÅNGAR

Kundfordringar och andra fordringar 0 58.832 0 58.832 58.832 0

Omsättningsbara värdepapper 9 0 0 9 0 9

Likvida medel 0 95.567 0 95.567 95.567 0

Summa tillgångar 9 154.399 0 154.408 154.399 9

SKULDER

Skulder till kreditinstitut 0 0 33.995 33.995 33.995 0

Kundfordringar och andra fordringar 0 0 47.357 47.357 47.357 0

Förskottsbetalningar 0 0 46.344 46.344 46.344 0

Summa skulder 0 0 127.696 127.696 127.696 0

31 december 2016

TILLGÅNGAR

Kundfordringar och andra fordringar 0 48.856 0 48.856 48.856 0

Omsättningsbara värdepapper 10 0 0 10 0 10

Likvida medel 0 73.803 0 73.803 73.803 0

Summa tillgångar 10 122.659 0 122.669 122.659 10

SKULDER

Skulder till kreditinstitut  0 0 13.465 13.465 13.465 0

Kundfordringar och andra fordringar * 0 0 37.618 37.618 37.618 0

Förskottsbetalningar 0 0 6.716 6.716 6.716 0

Summa skulder 0 0 57.799 57.799 57.799 0

* Beloppet justeras i enlighet med PPA hos NanoSpace. Se not 31.
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28. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder (fortsättning)

Det verkliga värdet av skulder till kreditinstitut och övriga långfristiga lån anses vara lika med det totala bokförda 
beloppet eftersom dessa poster till sin art är kortfristiga.

Det verkliga värdet av finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (såsom finansiella instrument som 
innehas för handel och finansiella instrument som kan säljas) baseras på noterade marknadspriser balansdagen. 
En marknad anses vara aktiv om noterade priser med lätthet och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en 
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Det 
noterade marknadspris som har använts för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. Dessa in-
strument tillhör nivå 1.

Det verkliga värdet av finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderings-
metoder. När marknadsuppgifter finns tillgängliga används de så långt möjligt. Om alla väsentliga uppgifter som 
krävs för att fastställa det verkliga värdet av ett instrument är observerbara tillhör instrumentet nivå 2.

När en eller flera väsentliga uppgifter inte bygger på observerbara marknadsdata tillhör instrumentet nivå 3.

I ovanstående tabell visas de finansiella instrument som redovisas till verkligt värde på basis av deras klassificering i 
verkligt värde-hierarkin. Nivåerna definieras enligt följande:

• Noterade ojusterade priser på officiella marknadsplatser för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).

• Andra observerbara data om tillgångar eller skulder än de som är inkluderade i nivå 1 antingen direkt, dvs. som pris-
noteringar eller indirekt, dvs. härledda från prisnoteringar (nivå 2).

• Data om tillgången eller skulden i fråga som inte bygger på observerbara marknadsdata, ej observerbara indata (nivå 3).

Inga överföringar mellan nivåerna har gjorts under 2017.
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Noter
29. Förändringar av rörelsekapitalet
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  T TSEK TSEK TSEK TSEK
 

Förändringar av varulager    -5.497 -1.078 0 0

Förändringar av kundfordringar   -16.832 -4.677 -11.238 -310 

Förändringar av andra fordringar   6.012 -12.308 1.610 -1.969 

Förändringar av leverantörsskulder och andra skulder  59.814 13.314 -2.596 -15.810

   43.497 -4.749 -12.224 -18.089

Koncernen GomSpace Group AB

30. Resultat från andelar i intresseföretag, efter skatt
20
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  T TSEK TSEK TSEK TSEK
 

Resultat från andelar i intresseföretag, efter skatt   -1.859 -43 0 0

Resultatandel*   7.053 21.348 0 0

Vinst från den partiella avyttringen av innehavet**   -538 -4.595 0 0

Valutakursjusteringar   -3.669 81 0 0

   987 16.791 0 0

*Koncernens vinst från den partiella avyttringen av innehavet.
**Eliminering av vinst från entreprenadarbeten för intresseföretaget.

Innehav i intresseföretag
Koncernen bildade intresseföretaget Aerial & Maritime i december 2016 och åtog sig att erlägga aktiekapitalet i 
januari 2017.

Koncernen GomSpace Group AB
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31. Skulder för finansiering av skulder
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GOMSPACE GROUP AB

Summa skulder från 

finansieringsverksamheten   0 0 0 0 0

KONCERNEN

Långfristiga skulder  7.713 26.282 0 -312 33.995

Kortfristiga skulder  5.752 -5.752 0 -121 0

Summa skulder från

finansieringsverksamheten  13.465 20.530 0 -433 33.995

Icke kontanta
förändringar

Noter
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Noter
32. Statliga bidrag

Koncernen
Koncernen har under 2017 erhållit 8.173 TSEK i offentliga bidrag för utvecklingsändamål (2.247 TSEK). Av detta redo-
visades   1.018 TSEK (0 TSEK) i resultaträkningen och 7.155 TSEK (2.247 TSEK) avräknas mot kostnaden för de tillgångar 
som bidragen avser. Av det belopp som avräknas mot anskaffningsvärdet är 4.182 TSEK (1.627 TSEK) redovisade som 
förskott.

33. Närstående parter

Som närstående parter räknas intresseföretag, styrelsen och ledningsgruppen. Företag i vilka de ovannämnda par-
terna har betydande intressen betraktas också som närstående parter.

Dotterbolag som GomSpace Group AB har ett bestämmande inflytande över räknas också som närstående parter.

Koncernen
Vid sidan av kostnaderna för förvaltningen i not 5 hade koncernen kostnader för kontorshyra, bokföringstjänster och 
juridiska tjänster samt ränta på lån till aktieägare (med ett betydande inflytande över företaget) på totalt 3.745 TSEK 
(1.908). Skulderna till aktieägare uppgick den 31 december 2017 till 0 TSEK (0 TSEK den 31 december 2016).

Koncernen har försäljning av varor och tjänster till intresseföretag till ett totalt belopp om 10.797 TSEK.

GomSpace Group AB
GomSpace Group AB hade följande transaktioner med dotterbolag och intresseföretag:
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     TSEK TSEK
Transaktioner med dotterbolag

Försäljning av varor och tjänster     21.095 1.683 

Inköp av varor och tjänster     17.829 2.650

Fordringar på balansdagen     11.523 285

Skulder på balansdagen     111 2.087

Transaktioner med intresseföretag

Försäljning av varor och tjänster     387 25 

Fordringar på balansdagen     111 25
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Noter
34. Förvärv

Förvärv under 2017
Inga förvärv har gjorts under 2017.

2017 gjordes smärre justeringar av fördelningen gällande köpeskillingen för förvärvet av NanoSpace AB, se nedan.

Förvärv under 2016
Den 16 oktober 2016 förvärvade koncernen 100 % av aktierna i det onoterade svenska företaget NanoSpace AB. 
NanoSpace AB utvecklar framdrivningsteknik och tillhandahåller produkter för nanosatelliter. GomSpace förvärvade 
NanoSpace AB för att komplettera sin portfölj från Gomspace A/S med produkter för satellitframdrivning och förstär-
ka sin ställning på den svenska marknaden.

Justeringen av fördelningen av köpeskillingen den 16 oktober 2016 avser ett tidigare ingånget avtal gällande entre-
prenadarbeten (2.045 TSEK), vilket skulle ha redovisats fristående från förvärvet. Vidare har en justering gjorts med 
anledning av kända återbetalningar av oredovisade medel (1.000 TSEK före skatt) i fördelningen av köpeskillingen 
den 16 oktober 2016. Skatteeffekten av justeringarna som gjorts är 735 TSEK.
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Noter
34. Förvärv (fortsättning)

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Verkligt värde för identifierbara tillgångar och skulder i NanoSpace AB vid tidpunkten för förvärvet var:
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TILLGÅNGAR 

Teknologi    12.000 0 12.000 

Kundrelationer    1.900 0 1.900 

Orderstock    500 0 500 

Materiella anläggningstillgångar    500 0 500 

Skattefordringar    2.900 735 3.635 

Anläggningstillgångar    17.800 735 18.535 

Lager    100 0 100 

Kundfordringar    1.500 0 1.500 

Övriga fordringar    7.900 0 7.900 

Omsättningstillgångar    9.500 0 9.500

Likvida medel    100 0 100

    27.400 735 28.135 

SKULDER  

Uppskjuten skatt    3.200 0 3.200 

Långfristiga skulder    3.200 0 3.200

 

Förskottsbetalningar    800 0 800 

Leverantörsskulder    400 0 400 

Övriga skulder    1.900 3.045 4,945 

Kortfristiga skulder    3.100 3.045 6.145

    6.300 3.045 9.345

Summa identifierbara nettotillgångar till verkligt värde   21.100 -2.310 18.790

Goodwill som uppkommer genom förvärv    1.400 2.310 3.710

Summa köpeskilling    22.500 0 22.500

Goodwill är hänförlig till personalstyrkan och det förvärvade företagets framtida lönsamhet. Den är inte skattemässigt 
avdragsgill.
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     2016
     TSEK

Köpeskilling
Emitterade stamaktier      19.500
Kontant betalning     3.000
Summa köpeskilling     22.500

Det verkliga värdet av de 600.000 aktier som emitterades som en del av köpeskillingen för NanoSpace AB (19.500 
TSEK) grundar sig på den noterade aktiekursen den 17 oktober 2016, som var 32,5 SEK.

 Kostnaderna i samband med förvärvet uppgår till 1.233 TSEK.

Noter
34. Förvärv (fortsättning)

    
     2016
     TSEK

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassa     3.000
Likvida medel i NanoSpace AB     -100
Kassaflöde från företagsförvärv     2.900

Genom förvärvet tillfördes koncernen 2.414 TSEK i intäkter och 450 TSEK i vinstmedel från förvärvsdagen. Om kon-
cernen hade ägt NanoSpace AB hela året hade intäkterna påverkats med 9.589 TSEK och resultatet med -1.712 SEK.



69Årsredovisning för 1 januari - 31 december 2017

Noter
35. Händelser efter balansdagen

Efter balansdagen har 125.000 TSEK tillförts genom en riktad nyemission av aktier den 8 mars 2018. Nyemissionen riktades 
till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare och hela beloppet 125.000 TSEK är betalt. 
Utöver detta har inga övriga väsentliga händesler skett efter räkenskapsårets slut.

36. Förslag till vinstdisposition

GomSpace Group AB
Styrelsen föreslår att årets resultat (i SEK) fördelas enligt följande:

    
     2017
     TSEK

Övrigt tillskjutet kapital     223.622.231
Årets resultat     -2.112.753
     221.509.478

Fördelning:

Utdelning     0

Balanseras i ny räkning     221.509.478

     221.509.478
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Noter
37. Nya redovisningsregler

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna årsredovisning har IASB utfärdat nya och ändrade standarder och 
tolkningsuttalanden som inte är obligatoriska för GomSpace Group AB vid upprättandet av koncernredovisningen 
och årsredovisningen för 2017. Standarder som utfärdats men ännu inte antagits, jämte tolkningsuttalanden, har 
tillämpats där dessa kommer att bli tvingande för koncernen. Från de nya och ändrade redovisningsreglerna samt 
tolkningsuttalanden har bedömningen gjort att enbart IFRS 9, IFRS 15 och IFRS 16 i viss utsträckning kan komma att 
påverka intäktsredovisning och värderingar i koncernredovisningen och årsredovisningen. Koncernen har genomfört 
en analys av förväntad påverkan från IFRS 9 och IFRS 15, samt endast en preliminär analys av förväntad påverkan från 
IFRS 16. Resultaten av dessa analyser återges nedan.

IFRS 9 Finansiella Instrument som ersätter IAS 39 förändrar klassificering och värdering av finansiella tillgångar och 
skulder. Denna standard tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Exempelvis introduceras 
en ny modell för nedskrivningar. Denna så kallade “expected loss”-modell kräver en mer framåtblickande redovisning 
av förväntade förluster, både när dessa först redovisas och därefter, jämfört med den nuvarande modellen där ned-
skrivningar inte bokförs förrän det finns en indikation på förlust (“incured loss”). Utifrån granskningar av koncernens 
nuvarande finansiella tillgångar bedöms att ändringen medför en obetydlig påverkan på redovisning och värdering.

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, vilken ersätter nuvarande standarder för intäktsredovisning (IAS 11 och IAS 
18) samt tolkningsuttalanden, inför en ny modell för intäktsföring och värdering av intäkter från avtal med kunder. 
Denna standard tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Koncernen har genomfört 
en analys av förväntad påverkan från de nya standarderna. Utifrån analyser av koncernens nuvarande intäkter samt 
avtalstyper görs bedömningen att påverkan på intäktsredovisning och värdering är obetydlig.

IFRS 16 Leases publicerades i mitten av januari 2016. Denna standard som ersätter nuvarande IAS 17 träder i kraft 
för räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2019 och medför betydande förändringar i redovisningen 
av leasingavtal som för närvarande klassificeras som operationell leasing. Standarden föreskriver att alla leasingavtal 
oavsett typ – med ett fåtal undantag –  måste upptas som tillgångar i leasetagarens balansräkning, med tillhörande 
leaseförpliktelse. Leasetagarens resultaträkning påverkas samtidigt av att de årliga kostnader som är hänförliga 
till leasingen i framtiden kommer att delas upp i två – en avskrivningsdel och en räntekostnadsdel – att jämföra 
med idag där de årliga kostnaderna för operationell leasing bokförs som rörelsekostnader. Slutligen förväntas 
även en påverkan på koncernens kassaflödesanalys, då leasingavgifter som nu ingår i kassaflödet från den löpande 
verksamheten i framtiden kommer att klassificeras som finansiell verksamhet. Med ledning av en preliminär analys 
av påverkan från den nya standarden bedömer koncernen att detta kommer att få en viss påverkan på koncernens 
balansräkning och kassaflödesanalys, medan årets resultat baserat på den befintliga portföljen med leasingavtal 
påverkas i liten utsträckning.
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Ledningens uttalande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internatio-
nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföretagets 
ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncer-
nens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2018 för fastställelse.

Stockholm, 28 mars 2018

VD

Niels Buus

STYRELSEN

Jukka Pekka Pertola  Niels Jesper Jespersen Jensen
Ordförande 

Anna Hilda Elisabet Rathsman Carl Erik Jørgensen
 

  
Steen Lorenz Johan Hansen

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2018

Ernst & Young AB

Martin Henriksson 
Auktoriserad revisor,
huvudansvarig revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i GomSpace Group AB, org.nr 559026-1888

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för GomSpace Group AB AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8-71 
i detta dokument

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för 2016 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 4 april 2017 
med omodifierade uttalande i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen åter-
finns på sidorna 1-7 och 75. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-
heter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåll-
er en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen
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Revisionsberättelse (fortsättning)
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydan-
de tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, över-
vakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt an-
svariga för våra uttalanden.
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revision-
en, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning av GomSpace Group AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska si-
tuation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomis-
ka angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisionsberättelse (fortsättning)
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning
Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt 
och arbetsgivaravgifter inte redovisats och betalts i rätt tid.

Malmö den 28 mars 2018
Ernst & Young AB

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor
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