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Vd har ordet
Detta är vår första årsredovisning sedan börsintroduktionen 
den 16 juni 2016.
 
Våra intäkter har ökat med 59 %, bruttomarginalen är 47 % 
och resultatet når nästan upp till vårt tillväxtmål. Intäkterna 
och bruttoresultatet har justerats till följd av förändringar av 
intäktsredovisningen och eliminering av delar av intäkterna 
och vinsten från Aerial & Maritime Ltd. Det bakomliggande 
resultatet, utan justeringar, är emellertid bättre än prognosen 
i vår tillväxtplan. Rörelseförlusten var 14.510 TSEK och årets 
resultat 8.981 TSEK. Detta oerhört positiva resultat beror på 
en finansiell intäkt som inte påverkar kassaflödet på 21.386 
TSEK genom etableringen av Aerial & Maritime Ltd.

Vi är mycket stolta över att ha kunnat genomföra alla de plan-
er som vi presenterade i prospektet inför börsintroduktionen. 
Faktum är att vi överträffade planerna genom att förvärva Na-
noSpace AB i Uppsala från Svenska Rymdaktiebolaget under 
hösten.  

De första månaderna 2017 har också varit mycket gynnsamma 
för oss. Vi lyckades ta hem världens största nanosatellitorder. 
Denna avser en konstellation av en mängd nanosatelliter för 
smalbandskommunikation i ekvatorialområdet och har ett or-
dervärde på mellan 35 och 55 miljoner euro.

Ordern är en första milstolpe för oss och för nanosatellitbran-
schen i stort. Eftersom satellittäckning av hela jorden till en 
mycket överkomlig kostnad nu finns inom räckhåll är na-
nosatelliter på väg att bli en viktig teknisk lösning som gör 
det möjligt att tillhandahålla ett antal nya rymdtjänster i den 
nedre atmosfären.

Inom GomSpace förväntar vi oss att marknaden för nanosat-
elliter kommer att ha en lång period med stadig tillväxt och 
att en mycket stor mängd företag kommer att etablera sig i 
rymdindustrin under det närmaste decenniet.

För att kunna följa upp den nuvarande mycket höga tillväxten 
och förbereda framtida tillväxt håller GomSpace på att byg-
ga upp en internationell organisation. De nya dotterbolagen 
i USA och Singapore kommer att inleda sin verksamhet under 
de närmaste veckorna. Tanken är att de inte bara ska ta hand 
om försäljningen, utan också byggas upp till organisationer 
som hanterar leveranser till kunder samt integration och test 
av satelliter. På så sätt blir vi väl rustade för att stödja kunder-
na i dessa länder.

Med Aerial & Maritime har vi visat att vi kan knoppa av företag 
i samarbete med partner inom nya verksamhetsområden där 
vår teknik är banbrytande. I detta specifika fall handlade det 
om den ADS-B-baserade flygplansspårningen, en teknik som 
GomSpace var först med att utnyttja kommersiellt.

Vi kommer att fortsätta att knoppa av företag på utvalda 
områden där vi har utvecklat nya kombinationer av teknik 
och möjliga tjänster som inga andra potentiella kunder för 
närvarande arbetar med.

Under de närmaste åren kommer vi inte att generera några 
vinster, eftersom vi planerar att investera i tillväxt, i verksam-
heten och i tillgångar som kan skapa tillväxt. Det är emellertid 
mycket viktigt att notera att våra bruttomarginaler är högst 
rimliga, vilket bevisar att GomSpace vilar på sunda funda-
menta.

GomSpace är en oberoende leverantör av teknik till våra 
kunder vars affärsidé är att leverera nanosatelliter till tjänstel-
everantörer i den nedre atmosfären.

Vi tycker att det är väldigt spännande att vi på detta sätt kan 
bidra till att en allt större del av världens befolkning kan dra 
nytta av den tekniska utvecklingen.

Med mina allra bästa hälsningar 

 

Niels Buus
Vd
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för GS Sweden AB 
(publ), organisationsnummer 559026-1888, med huvud-
kontor i Stockholm, presenterar härmed moderbolagets och 
koncernens årsredovisningar för räkenskapsåret 2016. Den 
numeriska informationen inom parentes är medtagen som 
jämförelse med räkenskapsåret 2015 eller balansdagen den 
31 december 2015. Avrundningsfel kan förekomma i dessa 
årsredovisningar.

Ägande
GomSpace ApS, NanoSpace AB och GomSpace Orbital ApS är 
de operativa företagen i GomSpace Group. GS Sweden AB är 
ett holdingbolag som är noterat på Nasdaq First North Pre-
mier i Stockholm.

Information om verksamheten
Vår vision är att ”göra nanosatelliter till det bästa alternativet för 
kunder som efterfrågar professionella, uppdragskritiska lösnin-
gar för radiobaserad övervakning och kommunikation”.

Vårt mål är att hjälpa kunder i hel världen att nå sina mål i 
rymden. Vi vill aktivt medverka till att forma nanosatelliternas 
framtid, inte bara reagera när uppenbara möjligheter visar sig 
på marknaden.
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Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Flerårsöversikt

       
 
 2016 2015 2014 2013  2012

KONCERNEN

Nettoomsättning  54.142 34.087 26.645 9.720 5.676

Bruttoresultat 25.201 17.195 11.029 3.647 3.322

Rörelseresultat -14.510 -2.357 1.762 242 -279

Andel av närstående bolags resultat 21.386 - - - -

Finansnetto -1.389 -766 -178 -200 -40

Resultat efter finansiella poster 5.487 -3.123 1.584 42 -318

Årets resultat 8.981 -2.369 1.224 16 -245

Förvärv av immateriella tillgångar 21.848 5.489 747 1.329 2.237

Investeringar i materiella 6.447 543 528 173 -

Summa tillgångar 206.048 30.067 19.051 10.372 7.607

Eget kapital 146.106 13.816 7.721 6.038 5.804

Summa skulder 59.942 16.251 11.330 4.334 1.803

Kassaflöde från den löpande  -17.368 -11.228 -1.128 2.495 -658

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14.972 -6.062 -1.275 -1.502 -2.237

Likvida medel 73.803 1.268 1.539 1.806 736

Rörelsekapital 10.444 13.821 4.580 -26 1.195

Bruttomarginal (%) 47% 50% 41% 38% 59%

Rörelsemarginal (%) -27% -7% 7% 2% -5%

Nettomarginal (%) 17% -7% 5% 0% -4%

Avkastning på investerat kapital 4% -8% 6% 0% -3%

Avkastning på eget kapital 11% -22% 18% 0% -9%

Soliditet (%) 71% 46% 41% 58% 76%

Resultat per aktie, före och efter  0,62 - - - -

Resultat per aktie, före och efter utspädning

på basis av samma metod som i de

sammanslagna finansiella rapporterna för 2013–2015 - -0,17 0,09 0,00 -0,02

Medelantal anställda 45 30 16 8 7

Antal utestående aktier, genomsnitt 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 13.907.334
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Flerårsöversikt (fortsättning)

      
      
 2016 2015 2014 2013  2012

MODERBOLAGET

Nettoomsättning 1.708 - - - -

Rörelseresultat -6.138 - - - -

Finansnetto -230 - - - -

Årets resultat -6.368 - - - -

Summa tillgångar 153.451 - - - -

Eget kapital 129.397 - - - -

Summa skulder 24.054 - - - -

Rörelsemarginal (%) -359% - - - -

Nettomarginal (%) -373% - - - -

Avkastning på investerat kapital -4% - - - -

Avkastning på eget kapital 14% - - - -

Soliditet (%) 85% - - - -

Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,44 - - - -

Nyckeltalen och kvoterna definieras i not 1.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
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Räkenskapsåret 2016 var ett mycket intressant år för oss i och 
med att vi noterades på Nasdaq First North Premier i Stock-
holm i juni. Vi förvärvade dessutom 100 % av aktierna i Na-
noSpace AB, ett onoterat svenskt företag. NanoSpace AB ut-
vecklar framdrivningsteknik och tillhandahåller produkter för 
nanosatelliter. Vårt dotterbolag GomSpace Orbital ApS un-
dertecknade sitt första uppskjutningsavtal med LandSpace i 
Kina. Syftet är att underlätta de satellituppskjutningar som är 
nödvändiga för vår egen verksamhet.

På koncernnivå är situationen följande:

• Produktutvecklingsprogrammen har kommit igång och ut-
vecklingen av produktsortimentet pågår.

• Våra nya produktionsanläggningar, som bland annat inbe-
griper ett nytt renrum, är klara och kommer att användas för 
montering och testning av nanosatelliter.

• Planerings- och kravfasen för ERP-systemet har slutförts. 
Ett system har valts och implementeringen har påbörjats.

• Vi investerar i att rekrytera och utbilda personal till vår pro-
jektorganisation, produktion, forskning och utveckling, försäl-
jning och administration. För att vi ska kunna tillsätta dessa 
befattningar har vi inrättat en rekryteringsfunktion. 

• Förberedelserna för etableringen av dotterbolag i Singa-
pore och Nordamerika är färdiga, och de kommer att inleda 
sin verksamhet i början av andra kvartalet 2017.

• Vi har lanserat en ny webbplats som ger hela bilden av var 
GomSpace befinner sig i dag och förklarar hur vi kan hjälpa 
våra kunder genom att tillhandahålla allt från enskilda pro-
dukter till fullständiga, nanosatellitbaserade affärslösningar. 
På webbplatsen beskrivs även hur vi håller våra aktieägare 
informerade.

GomSpace är mycket aktivt i förhållande till pressen och de 
statliga myndigheterna. Det har skrivits ett stort antal tidning-
sartiklar om oss i Danmark, och vi har även medverkat i na-
tionella tv-sändningar flera gånger.

Viktiga händelser under 2016
Börsnotering i juni
I juni noterades GS Sweden AB på Nasdaq First North Premier 
i Stockholm. Börsnoteringen gjordes för att förse företaget 
med ytterligare kapital och därmed ge det en stark ställning 
på marknaden för nanosatelliter, som har stor tillväxtpotential.
Den första handelsdagen var den 16 juni 2016.

Demonstration om övervakning av det arktiska området
GomSpace har ingått ett avtal med det danska försvaret om 
leverans av en satellit som kan medverka till övervakningen av 
det arktiska området. Satelliten kommer att vara utrustad med 
radiomottagare som kan spåra och lokalisera all trafik med far-
tyg och flygplan i regionen. Demonstrationen är en del av en 
analys som syftar till att urskilja bästa metoder och fastställa 
framtida åtgärder för att stärka det danska försvarets övervak-
ning av de arktiska delarna av Danmark.

Satellitprojekt i Afrika
GomSpace och IFU ska samarbeta om ett satellitprojekt i Af-
rika som har utformats av Aerial & Maritime Ltd. Detta pro-
jekt inleddes under tredje kvartalet 2016 och kommer att re-
sultera i att en konstellation av nanosatelliter skjuts upp i en 
näst intill ekvatoriell omloppsbana. GomSpace ska utforma 
och tillverka satelliterna som kommer att göra det möjligt 
att övervaka ADS-B-signaler (Automatic Dependent Surveil-
lance – Broadcast) från flygplan och AIS-signaler (Automat-
ic Identification System) från fartyg inom ett område som 
sträcker sig från cirka 37 grader nordlig till 37 grader sydlig 
bredd och helt eller delvis omfattar 112 länder och territor-
ier. Satelliterna förväntas skickas upp i omloppsbana under 
det första kvartalet 2018 och vara i full tjänst under det andra 
kvartalet 2018.

Detta är ett exempel på projekt som GomSpace tar initiativ 
till på grundval av sitt kunnande och sin sakkunskap. Gom-
Space bidrar med sin teknik och sin kunskap om branschen 
och belönas genom att det verkliga värdet justeras utifrån det 
avknoppade företagets högre överkurs.

Pathfindersatellitens nyttolast
GomSpace kommer att använda sin beprövade sakkunskap 
om radio- och antennteknik för små satelliter i samband 
med HawkEye 360:s Pathfindersatellit, som ska skjutas upp 
och testas i slutet av 2017.

GomSpace tillhandahåller sina färdigtestade programvar-
udefinierade radioplattformar och antenner som nyttolast 
för HE360:s Pathfindersatellit. HawkEye 360 planerar att ut-
nyttja GomSpaces expertis och produktlinje inom radio- och 
antennteknik för små satelliter för att snabbt utveckla ett 
av världens första privatfinansierade rymdbaserade globala 
trådlösa övervakningssystem.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
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Leverans av en hel plattform och nyttolast
GomSpace ska leverera en satellit till AISTECH, som vill skapa 
ett nätverk bestående av 25 nanosatelliter med inriktning på 
tre verksamhetsområden: spårning av föremål och tvåväg-
skommunikation, termiska avbildningar från rymden samt 
spårning och positionsövervakning av flygplan. AISTECH 
planerar att ha den första GomSpace-satelliten i omlopp, och 
2020 ska det finnas en hel konstellation som samlar in data i 
realtid.

Förvärvet av NanoSpace AB
GomSpace förvärvade NanoSpace AB för att komplettera sin 
portfölj med produkter för satellituppskjutning och förstärka 
sin ställning på den svenska marknaden. De båda företagen 
har redan haft ett nära samarbete om flera kundprojekt där Na-
noSpaces uppskjutningsteknik har integrerats med GomSpac-
es satellitplattformar.

NanoSpace AB utvecklar och tillhandahåller uppskjutning-
steknik och produkter för nanosatelliter. Företaget medver-
kar också i rymdteknikprojekt som finansieras av Europeiska 
rymdorganisationen (ESA) och svenska staten. NanoSpaces 
uppskjutningsteknik och produkter baserar sig på företagets 
ledande expertis i fråga om att tillämpa MEMS-teknik (Micro 
Electronic Mechanical Systems) vid uppskjutning i rymden, 
en teknik som ger unika fördelar när det gäller miniatyrisering 
och precis dragkraftskontroll.

Nytt danskt dotterbolag
Den 11 november 2016 registrerade GS Sweden AB ett nytt 
danskt dotterbolag, GomSpace Orbital ApS.

GomSpace Orbital ApS ska utveckla projekt och skapa part-
nerskap i syfte att underlätta tillgången till uppskjutningst-
jänster för alla GomSpace-kunder i koncernen. Bildandet av 
det nya danska dotterbolaget medför inga direkta kostnader 
för företaget utöver tillskottet av aktiekapital. GomSpace Or-
bital ApS väntas bidra till GomSpaces omsättning och rörel-
seresultat på lång sikt.

Avtal om nyckelfärdigt system med Aerial & Maritime Ltd.
GomSpace ApS, som är dotterbolag till GS Sweden AB, och 
Aerial & Maritime Ltd., som är intresseföretag till GS Sweden 
AB, har ingått ett avtal som innebär att GomSpace ApS ska 
konstruera, leverera, skjuta upp och driftsätta en konstella-
tion av satelliter i en ekvatoriell omloppsbana med låg inkli-
nation. Satelliterna ska levereras och skjutas upp under 2018. 
Avtalet har ett värde på cirka 6,0 miljoner dollar.

Utveckling
GomSpace investerar i forskning och utveckling med målet 
att kunna erbjuda marknadens bästa nanosatellitlösningar 
med fokus på tillämpningar av radioteknik. Detta inbegrip-
er investeringar i nya produkter där vi tillför funktioner och 
förbättrar våra nanosatellitplattformars prestanda samt nya 
produkter som gör det möjligt för konstellationer av nanosat-
elliter att arbeta tillsammans i nätverk. Vi utvecklar också nya 
radionyttolaster som stöd för olika tillämpningsområden.
 
Vi strävar efter att förlänga våra satelliters livslängd så att vi 
kan erbjuda våra kunder lägsta möjliga kostnader för ägan-
de av rymdinfrastruktur, med hänsyn tagen till kostnaderna 
för att tillverka satelliterna i förhållande till deras förväntade 
livslängd, uppskjutningskostnaderna och värdeminskningen 
till följd av tekniska framsteg under deras nyttjandetid.
 
Forskning och utveckling genomförs antingen självständigt 
med hjälp av egna investeringar eller tillsammans med ex-
terna partner och med sponsring via institutionella program. 
Satelliterna i GOMX-serien används för att demonstrera nya 
produkter i rymden för våra kunder och få operativ erfarenhet 
som kan ligga till grund för den framtida produktutvecklin-
gen.

Framtida utveckling
Vi kommer att koncentrera våra investeringar till områden där 
vi kan skapa större fördelar för GomSpace. Flygplansspårning 
med hjälp av ADS-B-teknik är ett sådant område, och där är 
vi nu världsledande. Vårt investeringsprogram kommer att 
medföra högre kostnader och negativa resultat under de 
kommande åren, men GomSpace kommer ändå att ha en 
bruttomarginal som utvisar en god underliggande lönsamhet.

Vi är övertygade om att det inom några decennier kommer 
att finnas hundratusentals nanosatelliter med en livslängd på 
fem år, och att 20 % av dessa följaktligen kommer att bytas 
ut varje år. Satelliterna kommer att cirkulera i låg omlopps-
bana och tillhandahålla kritisk infrastruktur som främjar vår 
ekonomi. Därmed kommer rymdsektorn att domineras av 
nanosatellittillverkare som kontinuerligt kan erbjuda förbät-
trade prestanda i takt med att nya generationer satelliter tas 
i drift.

Ekonomisk översikt
Koncernredovisningen för 2016 är GomSpaces första kon-
soliderade årsredovisning som företag noterat på Nasdaq First 
North Premier i Stockholm. Vårt nya dotterbolag NanoSpace 
AB i Uppsala omfattas av koncernredovisningen för 2016.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
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Årets resultat var en vinst på 8.981 TSEK, att jämföra med 
en förlust på 2.369 TSEK 2015. Det egna kapitalet uppgick 
till 146.106 TSEK den 31 december 2016, mot 13.816 TSEK 
föregående år.

Våra intäkter har ökat med 59 %, bruttomarginalen är 47 % 
och resultatet når nästan upp till vårt tillväxtmål. Intäkterna 
och bruttoresultatet har justerats till följd av förändringar av 
intäktsredovisningen och eliminering av delar av intäkterna 
och vinsten från Aerial & Maritime Ltd. Det bakomliggande 
resultatet, utan justeringar, är emellertid bättre än prognosen 
i vår tillväxtplan. Rörelseförlusten var 14.510 TSEK och årets 
resultat 8.981 TSEK. Detta oerhört positiva resultat beror på 
en finansiell intäkt som inte påverkar kassaflödet på 21.386 
TSEK genom etableringen av Aerial & Maritime Ltd.

Intäkter
Intäkterna uppgick till 54.142 TSEK (34.087), en ökning med 
59 % jämfört med 2015. Ökningen är hänförlig till förvärvet av 
NanoSpace, 7 %, och till organisk tillväxt, 52 %.

En engångsjustering av intäkterna med 4.902 TSEK har gjorts 
för att eliminera delar av intäkterna från det närstående före-
taget Aerial & Maritime.

Redovisningen av intäkter från försäljning av varor sker des-
sutom numera på basis av successiv vinstavräkning. Anled-
ningen till denna ändring är att vi har gjort en bedömning 
av konsekvenserna av den nya standarden IFRS 15. Slutsat-
sen blev att de bakomliggande leveransvillkoren innebär att 
vi tillhandahåller specialanpassade produkter som från re-
dovisningssynpunkt ska betraktas som entreprenadarbeten. 
Förändringen fick till följd att 2015 års intäkter minskar något, 
med 158 TSEK. Eftersom effekten är så marginell har de jäm-
förande siffrorna inte korrigerats.

Om denna justering inte hade gjorts skulle den totala bakom-
liggande ökningen till följd av förvärv och organisk tillväxt ha 
varit 82 %.

Försäljningen till nya kunder 2016 motsvarade 47 % av intäk-
terna.

Kostnader
Årets rörelsekostnader uppgick till 68.652 TSEK (36.444), mots-
varande en ökning på 88 %. Försäljnings- och administration-
skostnader och andra allmänna kostnader förutom kostnader 
för sålda varor ökade med 103 % till 39.711 TSEK (19.552).

Lönsamhet
Bruttoresultatet 2016 uppgick till 25.201 TSEK (17.195), en 
ökning med 47 % jämfört med 2015.

Bruttomarginalen var 47 % (50 %).

Den partiella elimineringen och ändrade intäktsredovisnin-
gen ledde till att bruttoresultatet minskade med 7.554 TSEK. 
Den bakomliggande bruttomarginalen utan partiell eliminer-
ing och ändrad intäktsredovisning var 53 %.

Andel av närstående bolags resultat
Andelen av närstående bolags resultat uppick till 21.348 TSEK, 
vilket är en justering av det verkliga värdet av Aerial & Mari-
time Ltd. Värdejusteringen påverkar inte kassaflödet.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt
Koncernens effektiva skattesats var -63,7 % (24,1 %) 2016. Den 
låga effektiva skattesatsen är hänförlig till justeringen av det 
verkliga värdet av Aerial & Maritime Ltd.

Moderbolaget, GS Sweden AB, hade ett oredovisat skattemäs-
sigt underskottsavdrag på 6.362 TSEK. Dotterbolagen hade 
oredovisade skattemässiga underskottsavdrag på totalt 3.085 
TSEK.

Aktiekapital och emission av aktier i samband med 
börsnoteringen
Per den 31 december 2016 uppgick det totala aktiekapitalet 
till 146.106 TSEK, mot 13.816 TSEK den 31 december 2015. 
Denna ökning återspeglar nettolikviden från teckningserb-
judandet till allmänheten i samband med noteringen av GS 
Sweden AB på Nasdaq First North Premier.

Bolaget emitterade 10.600.000 nya aktier. 8.000.000 aktier 
emitterades i samband med teckningserbjudandet till allmän-
heten vid noteringen på Nasdaq First North Premier, 
2.000.000 aktier emitterades till en grupp privata investerare 
och 600.000 aktier emitterades i samband med förvärvet av 
NanoSpace AB. Den 31 december 2016 var det totala antalet 
utestående aktier 24.507.334.

Intäkterna från teckningserbjudandet till allmänheten up-
pgick till 100.000 TSEK, varav 21.421 TSEK avsåg transaktion-
skostnader som har dragits från överkursfonden. Intäkterna 
från den riktade emissionen uppgick till 25.000 TSEK, varav 
661 TSEK avsåg transaktionskostnader som har dragits från 
överkursfonden. Förvärvet av NanoSpace AB resulterade inte 
i några intäkter för företaget, eftersom aktierna emitterades 
till säljaren.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
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Investeringar
Investeringarna i immateriella tillgångar uppgick till 21.848 
TSEK (5.489) 2016. Investeringarna i materiella anläggning-
stillgångar uppgick till 6.447 TSEK. Investeringarna i immateri-
ella tillgångar avser utveckling av nya produkter, förvärvad 
teknik och goodwill från förvärvet av NanoSpace AB. 
Investeringarna i materiella anläggningstillgångar avser 
ett nytt renrum samt datautrustning och genomförs för att 
kapacitet och prestanda ska hålla jämna steg med tillväxten 
i GS Sweden AB.

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17.368 
TSEK (-11.228) under året. Kassaflödet från investeringsverk-
samheten var -14.972 TSEK (-6.062). De likvida medlen up-
pgick till 73.803 TSEK (1.268) vid årets slut. Rörelsekapitalet i 
GS Sweden AB uppgick till 10.444 TSEK (13.821).

Rörelsekapitalet omfattar en engångsskuld på 19.932 TSEK 
avseende Aerial & Maritime Ltd. Det justerade rörelsekapita-
let var 30.376 TSEK.

Ökningen av rörelsekapitalet beror främst på den ökade 
mängden entreprenadarbeten, totalt 23.148 TSEK (6.739), 
vilket motsvarar en ökning med 16.409 TSEK. Entreprenadar-
betena består av 26 stora projekt (12), och 28 mindre projekt 
(0), där över 64 % av intäkterna kommer från avtal med of-
fentliga organ och institutioner. De enskilda projektens gen-
omsnittliga värde har ökat betydligt jämfört med 2015.

Fordringarna ökade med 12.791 TSEK till 21.275 TSEK (8.484).

Den totala summan av entreprenadarbeten och fordringar är 
oväntat hög på grund av att vi har offentliga organ och in-
stitutioner som kunder. Vi anser att våra kunders betalnings-
förmåga är hög och har inga indikationer på osäkra fordringar.

Anställda
Den 31 december 2016 sysselsatte GS Sweden AB 77 personer 
(30), vilket motsvarar 45 heltidsanställda (30). Antalet medar-
betare inom tillverkning, utveckling var 52 (20), inom försäl-
jning och distribution 12 (6) och inom administration 13 (4).

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 21, 
Finansiella risker.

Mot bakgrund av att företaget är nyetablerat och inte tidigare 
har bedrivit affärsverksamhet sammanhänger de nedan angi-
vna riskfaktorerna främst med dotterbolagen GomSpace ApS, 
Nanospace AB, GomSpace Orbital ApS and Aerial & Maritime 
Ltd. och deras nuvarande verksamhet. Icke desto mindre vän-
tas företaget bli utsatt för samma risker som GomSpace Aps 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 framti-
da 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 koncernens verksamhet, 
finansiella ställning samt vinster i framtiden. Dessutom kan i 
dagsläget okända risker påverka koncernen negativt.

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 företa-
get inte kan anpassa sig till den, och företaget kan få konkur-
rens 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 finan-
siering 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 åtmin-
stone inte kan generera tillräckliga vinster för att finansiera sin 
verksamhet. I så fall blir koncernen även fortsatt beroende av 
extern finansiering. Finansieringen för 2017 har säkerställd.

Nyckelpersoner
Företaget är till stor del beroende av sin förmåga att behålla 
och locka till sig kompetent personal med den sakkunskap 
och de kunskaper som krävs. Det finns en risk för att koncer-
nen förlorar eller inte kan locka till sig kompetens.

Risker som sammanhänger med produktkvaliteten
Företaget är beroende av sin förmåga att utveckla och lev-
erera produkter som håller en viss kvalitet, och det finns en 
risk för att företaget inte kan tillgodose sina kunders förvänt-
ningar och krav på kvalitet. I dag tillhandahåller koncernen 
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.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
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Konkurrens
Det finns bara begränsad allmänt tillgänglig information som 
grund för bedömning av konkurrenterna, och 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 finan-
siella resurser.

Leverantörsrisker
Företaget ingår vanligen inte några skriftliga ramavtal med 
sina leverantörer, utan förlitar sig snarare på sina relationer 
med leverantörerna, vilket är en risk om situationen förändras 
i framtiden och företaget tvingas byta 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.

Framtida expansion genom förvärv eller nya dotterbolag
Företaget undersöker möjligheterna till förvärv och kan som 
en del av sin affärsstrategi i framtiden komma att göra förvärv 
och/eller investeringar i företag samt etablera nya företag i 
syfte att bland annat utöka sin affärsverksamhet och ta sig in 
på nya marknader. Det finns en risk för att denna strategi inte 
får önskad effekt.

Risker som sammanhänger med immateriella rättigheter och 
affärshemligheter
Koncernen är inte beroende av några registrerade imma-
teriella rättigheter. Immateriella rättigheter utvecklas av 
anställda eller i samarbete med tredje parter. Det finns en 
risk för att vikten av att skydda immateriella rättigheter 
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 sky-
ddas.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga händelser som väsentligt påverkar bedömningen av 
koncernredovisningen har inträffat efter balansdagen.

Förvaltningsberättelse (fortsättning)
Moderbolaget
Moderbolaget GS Sweden AB grundades den 11 september 
2015 med ett aktiekapital om 50.000 SEK. Moderbolagets to-
tala intäkter 2016 var 1.708 TSEK. De totala kostnaderna up-
pgick till 30.397 TSEK, och är främst hänförliga till börsintro-
duktionen. Överkursfonden har minskats med totalt 22.551 
TSEK. Årets rörelseresultat var -6.138 TSEK. Nettoförlusten var 
6.368 TSEK 2016. Moderbolagets likvida medel uppgick till 
70.434 TSEK per den 31 december 2016. Det egna kapitalet 
uppgick till 129.397 TSEK per den 31 december 2016.

Koncernen består av GS Sweden AB (publ) (organisationsnum-
mer 559026-1888), GomSpace ApS (organisationsnummer 
30899849), NanoSpace AB (organisationsnummer 556643-
0475) och GomSpace Orbital ApS (organisationsnummer 
38173561). GomSpace ApS, NanoSpace AB och GomSpace 
Orbital ApS är koncernens rörelsedrivande företag.

GS Sweden AB (publ) införlivade GomSpace ApS via en appor-
temission den 28 april 2016 och NanoSpace AB via ett förvärv 
den 16 oktober 2016. GomSpace Orbital ApS bildades den 11 
november 2016.

Styrelsens beslut inför årsstämman
Vinstdisposition
Följande medel står till moderbolagets förogande (SEK):

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att ingen utdelning 
ska betalas ut för räkenskapsåret 2016.

2016

Överkursfond                            134.048.983 

Årets resultat                 -6.367.623  

                     127.681.360

Styrelsen föreslår att årets resultat 
fördelas på följande sätt (SEK):

Utdelning                               0  

Att balansera i ny räkning              127.681.360

              127.681.360
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Koncernens 
resultaträkning
      
      2016  2015 
   Not TSEK TSEK

Nettoomsättning 3 54.142 34.087 

Kostnad för sålda varor 5,6 -28.941 -16.892

Bruttoresultat  25.201 17.195

Försäljnings- och distributionskostnader 5,6 -15.473 -7.213

Utvecklingskostnader  5,6 -6.812 -7.847

Administrationskostnader 5,6,7 -17.426 -4.492

Rörelseresultat  -14.510 -2.357

Andel av intresseföretag resultat 14 21.386 -

Finansiella intäkter 8 525 163

Finansiella kostnader 9 -1.914 -929

Resultat före skatt  5.487 -3.123

Inkomstskatt 10 3.494 754

Periodens resultat  8.981 -2.369

Resultatet är hänförligt till

ägarna till GS Sweden AB (publ)  8.981 -2.369

  8.981 -2.369

Resultat per aktie, före och efter utspädning 19 0,62 -

Resultat per aktie, före och efter utspädning på basis av 

samma metod som i de sammanslagna finansiella

rapporterna för 2013–2015 19 - -0,17
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Koncernens rapport över 
övrigt totalresultat
      
      2016  2015 
   Not TSEK TSEK

Periodens resultat  8.981 -2.369

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

Valutakursjusteringar  890 -482

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  890 -482

Summa totalresultat för perioden  9.871 -2.851

Summa totalresultat för perioden hänförligt till

ägarna till GS Sweden AB (publ)  9.871 -2.851

  9.871 -2.851
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Koncernens
balansräkning
      
     31 DEC 2016  31 DEC 2015 
   Not TSEK TSEK

Goodwill 11 1.400 0 

Övriga immateriella tillgångar 11 27.347 8.422

Immateriella tillgångar  28.747 8.422

Materiella anläggningstillgångar 12 6.365 697

Innehav i intresseföretag 14 36.723 0

Uppskjuten skatt 15 4.093 0

Summa anläggningstillgångar  75.928 9.119

Råvaror och förnödenheter 16 4.266 2.907

Entreprenadarbeten 17 28.237 7.024

Kundfordringar 18 13.933 6.587

Inkomstskattefordringar  2.529 1.258

Förutbetalda skulder  656 0

Övriga fordringar  6.686 1.897

Omsättningsbara värdepapper  10 7

Likvida medel  73.803 1.268

Summa omsättningstillgångar  130.120 20.948

Summa tillgångar  206.048 30.067
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Koncernens 
balansräkning
      
     31 DEC 2016  31 DEC 2015 
   Not TSEK TSEK

Aktiekapital 19 1.716 973 

Överkursfond  137.337 15.661

Omräkningsreserv  1.085 195

Balanserade vinstmedel  5.968 -3.013

Summa eget kapital  146.106 13.816

Skulder till kreditinstitut 21 6.179 3.672

Uppskjuten skatt 15 3.143 889

Summa långfristiga skulder  9.322 4.561

Skulder till kreditinstitut 21 5.752 6.359

Övriga lån 21 1.534 737

Leverantörsskulder och andra skulder 21 29.565 2.063

Entreprenadarbeten 17 5.089 285

Förutbetalda intäkter  1.627 0

Övriga skulder 21 7.053 2.246

Summa kortfristiga skulder  50.620 11.690

Summa skulder  59.942 16.251

Summa eget kapital och skulder  206.048 30.067

Åtaganden och eventualförpliktelser 20

Statliga bidrag 24

Närstående parter 25

Förvärv 26

Händelser efter balansdagen 27
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 AKTIE-  ÖVERKURS-  OMRÄKNINGS-  BALANSERADE  SUMMA EGET 

 KAPITAL FOND RESERV  VINSTMEDEL  KAPITAL
 TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

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

 743 121.676 0 0 122.419

Eget kapital 2016.12.31 1.716 137.337 1.085 5.968 146.106

Eget kapital 2015.01.01 973 6.785 677 -714 7.721

Årets resultat 0 0 0 -2.369 -2.369

Övrigt totalresultat 0 0 -482 0 -482

Summa totalresultat för året 0 0 -482 -2.369 -2.851

Transaktioner med ägare i deras 

egenskap av ägare

Ökning av aktiekapitalet 0 8.946 0 0 8.946

Minskning av aktiekapitalet 0 -70 0 70 0

 0 8.876 0 70 8.946

Eget kapital 2015.12.31 973 15.661 195 -3.013 13.816

Koncernens rapport
över förändringar i eget kapital



21Koncernredovisning för perioden den 1 januari till den 31 december 2016

Koncernens
kassaflödesanalys
      
     2016  2015 
   Not TSEK TSEK

Resultat före skatt  5.487 -3.123 

Återföring av finansiella poster  1.389 766 

Av- och nedskrivningar  2.798 1.528 

Poster som inte ingår i kassaflödet  -20.954 0 

Förändringar av rörelsekapital 23 -4.749 -9.667

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital  -16.029 -10.496

Erhållen ränta  461 161

Erlagd ränta  -1.800 -893

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17.368 -11.228

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4 0

Köp av materiella anläggningstillgångar  -6.028 -573

Köp av immateriella tillgångar  -6.048 -5.489 

Förvärv av dotterbolag 26 -2.900 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -14.972 -6.062

Upptagna lån  3.740 7.968

Amortering av lån  -1.383 0 

Kapitaltillskott  125.000 8.946 

Kostnader för ökning av aktiekapitalet  -22.082 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  105.275 16.914

Årets nettokassaflöde  72.935 -376 

Likvida medel vid årets början  1.268 1.539 

Orealiserade kursvinster och kursförluster på likvida   -400 105

Likvida medel vid årets slut  73.803 1.268

Avstämning av likvida medel 

Likvida medel enligt balansräkningen  73.803 1.268

Likvida medel enligt kassaflödesanalysen  73.803 1.268
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Flightproven propulsion system for 
3U satellites

NanoProp
CGP3
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Moderbolagets 
resultaträkning
                   11 SEPTEMBER 2015
                  - 31 DECEMBER 2016
 NOT       TSEK

Nettoomsättning 3     1.708

Bruttoresultat     1.708

Administrationskostnader 4    -7.846

Rörelseresultat     -6.138

Finansiella intäkter 8     17

Finansiella kostnader 9     -247

Resultat före skatt     -6.368

Periodens resultat     -6.368

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK      -0,44
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Moderbolagets rapport
över övrigt totalresultat
                   11 SEPTEMBER 2015
                  - 31 DECEMBER 2016
        TSEK

Periodens resultat      -6.368

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

Andel av intresseföretags övriga totalresultat   0

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt   0

Summa totalresultat för perioden   -6.368
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Moderbolagets 
balansräkning
      
        2016 
   Not  TSEK

TILLGÅNGAR

Andelar i dotterbolag 13  60.806

Andelar i intresseföretag 14  19.932

Summa finansiella anläggningstillgångar   80.738

Summa anläggningstillgångar   80.738

Kundfordringar   310

Andra förskottsbetalningar   90

Övriga fordringar   1.879 

Fordringar   2.279

Likvida medel   70.434

Summa omsättningstillgångar   72.713

Summa tillgångar   153.451

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital   1.716

Överkursfond   134.049

Balanserade vinstmedel   -6.368 

Summa eget kapital   129.397

Skulder till dotterbolag   2.087

Skulder till intresseföretag   19.932

Leverantörsskulder och andra skulder   2.035

Summa kortfristiga skulder   24.054

Summa skulder   24.054

Summa eget kapital och skulder   153.451

Åtaganden och eventualförpliktelser  20  

Närstående parter 25   

Händelser efter balansdagen 27  

Förslag till vinstdisposition 28  



26 Koncernredovisning för perioden den 1 januari till den 31 december 2016

   AKTIE-  ÖVERKURS-  BALANSERADE SUMMA EGET

  KAPITAL FOND VINSTMEDEL  KAPITAL
   TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

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

Moderbolagets rapport över 
förändringar i eget kapital
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Moderbolagets
kassaflödesanalys
                   11 SEPTEMBER 2015
                  - 31 DECEMBER 2016
        TSEK

Resultat före skatt   -6.368 

Återföring av finansiella poster   230 

Förändringar av rörelsekapital 23  1.843 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital   -4.295

Erhållen ränta   17 

Erlagd ränta   -247 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4.525

Investeringar i anläggningstillgångar   -24.540 

Förvärv av dotterbolag 26  -3.000

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -27.540

Kapitaltillskott   125.050 

Kostnader för ökning av aktiekapitalet   -22.551 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   102.499 

Årets nettokassaflöde   70.434

Likvida medel vid årets början   0 

Orealiserade kursvinster och kursförluster på likvida medel   0 

Likvida medel vid årets slut   70.434

Avstämning av likvida medel 

Likvida medel enligt balansräkningen   70.434

Likvida medel enligt kassaflödesanalysen   70.434

NOT
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Advanced Platform for Demanding 
Missions – Perfect for Constellations

Advanced 6U
Advanced 6U Platform
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Denna not innehåller en förteckning över viktiga re-
dovisningsprinciper 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 GS Sweden AB 
och dess dotterbolag.

1. Redovisningsprinciper
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för GS Sweden AB (publ) har upprät-
tats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
(IFRS) som har antagits av EU samt Årsredovisningslagen. IFRS 
inbegriper tolkningsuttalanden från International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har Rå-
det för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.  

Den transaktion genom vilken GS Sweden AB blev holding-
bolag till GomSpace ApS var en omorganisation av koncer-
nen som inte påverkade dess slutliga ägandeförhållanden. 
Alla aktier i GomSpace ApS byttes ut mot motsvarande antal 
aktier i GS Sweden AB. Vid den tidpunkten fanns ingen aktiv 
handel med aktierna i GS Sweden AB. Omorganisationen av 
koncernen ägde rum den 28 april 2016. Koncernredovisnin-
gen har därför upprättats som en fortsättning av GomSpace 
ApS verksamhet.

De viktigaste stegen i omorganisationen var följande:
• När GS Sweden AB bildades var aktiekapitalet 50 TSEK för-
delat på stamaktier med ett nominellt värde av 1 SEK styck.

• I samband med att GS Sweden AB blev koncernens holding-
bolag fastställdes teckningspriset till 13.766 TSEK genom ett 
utbyte av aktie mot aktie.

Bedömning och justering av entreprenadarbeten
Vissa små projekt som hade redovisats vid leverans tidpunk-
ten måste i stället redovisas som entreprenadarbeten. Detta 
påverkade intäkterna före skatt med 2.959 TSEK 2016 och 158 
TSEK 2015. Eftersom det sistnämnda beloppet är obetydligt 
har de jämförande siffrorna inte korrigerats.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats kon-
sekvent på samtliga perioder som presenteras i dessa finansiel-
la rapporter.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder som tillämpas
Koncernen har tillämpat följande standarder och ändringar 
i standarder för det räkenskapsår som började den 1 januari 
2016:
• Årliga förbättringar av IFRS, förbättringscykeln 2012–2014.
• Upplysningsinitiativ – ändringar i IAS 1.

Införandet av dessa ändringar har inte påverkat den inne-
varande perioden eller någon tidigare period, och kommer 
troligen inte att påverka kommande perioder.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte tillämpas
IASB har utfärdat ett antal nya eller ändrade standarder 
och tolkningar som gäller för räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2016 eller senare. Några av dessa har ännu 
inte antagits av EU. De viktigaste för koncernen är:

Antagna av EU: 
•  IFRS 9, Finansiella instrument
IFRS 9 berör klassificering, värdering samt borttagande från 
balansräkningen av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. Genom standarden införs nya regler för säkringsre-
dovisning och en ny nedskrivningsmodell för finansiella 
tillgångar. Standarden ska ersätta IAS 39, Finansiella instru-
ment.

Koncernen har ännu inte gjort någon detaljerad bedömning 
av klassificeringen och värderingen av finansiella tillgångar, 
men de skuldinstrument som för närvarande har klassificer-
ats som tillgångar som kan säljas tycks uppfylla villkoren för 
klassificering till verkligt värde via övrigt totalresultat, och 
därmed påverkas inte redovisningen av dessa tillgångar.

Koncernens redovisning av finansiella skulder kommer inte 
att påverkas, eftersom de nya kraven endast berör finansiella 
skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Koncernen har inga sådana skulder.

Standarden ska tillämpas på finansiella rapporter avseende 
perioder som börjar den 1 januari 2018 eller senare.

•  IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 gavs ut i maj 2014 och innehåller en femstegsmod-
ell för redovisningen av intäkter från avtal med kunder. Enligt 
IFRS 15 ska intäkterna redovisas med belopp som återspeglar 
den ersättning som enheten förväntas ha rätt till i utbyte mot 
varan eller tjänsten. Den nya intäktsstandarden kommer att 
ersätta alla nuvarande IFRS-krav på intäktsredovisningen. 
Standarden ska antingen tillämpas med fullständig eller 
modifierad retroaktiv verkan för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2018 eller senare. 

Noter
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Under 2016 genomförde GomSpace/koncernen en preliminär 
bedömning av IFRS 15, vilken kommer att förändras som ett 
resultat av den mer ingående analys som pågår. Koncernen 
tar även hänsyn till de förtydliganden som IASB utfärdade i 
april 2016, och kommer att följa den fortsatta utvecklingen.

Standarden ska tillämpas på finansiella rapporter avseende 
perioder som börjar den 1 januari 2018 eller senare.

Ännu inte antagen av EU:
•  IFRS 16 gavs ut i januari 2016. Den kommer att leda till att 
nästan alla leasingavtal redovisas i balansräkningen, eftersom 
åtskillnaden mellan operationella och finansiella leasingavtal 
tas bort. Enligt den nya standarden ska en tillgång (rätten att 
använda det leasade föremålet) och en finansiell skuld för 
leasingavgifterna redovisas. De enda undantagen är kortsik-
tiga leasingavtal med lågt värde. Leasegivarnas redovisning 
påverkas inte väsentligt.

Standarden kommer främst att påverka redovisningen av 
koncernens operationella leasingavtal. Per balansdagen hade 
koncernen icke uppsägningsbara förpliktelser avseende op-
erationell leasing uppgående till 3.524 TSEK (se not 20). Kon-
cernen har emellertid ännu inte fastställt i vilken utsträckning 
dessa förpliktelser kommer att leda till redovisningen av en 
tillgång och en skuld avseende framtida betalningar, eller hur 
detta kommer att påverka koncernens resultat och klassificer-
ing av kassaflöden.

En del av förpliktelserna kan omfattas av undantaget för ko-
rtsiktiga leasingavtal med lågt värde, och vissa kan röra ar-
rangemang som inte räknas som leasingavtal enligt IFRS 16.

Standarden ska tillämpas på finansiella rapporter avseende 
perioder som börjar den 1 januari 2019 eller senare

Koncernen planerar att bedöma den potentiella effekten av 
IFRS 16 på koncernredovisningen under 2017.

Koncernen håller för närvarande på att analysera potentiel-
la effekter av dessa nya standarder. Koncernen planerar att 
tillämpa dessa standarder och tolkningar när de träder i kraft.

Konsolidering av dotterbolag
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har kontroll. 
Koncernen kontrollerar ett företag när koncernen är expone-
rad för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sin inblandning i 
företaget samt har förmåga att påverka avkastningen genom 
sitt inflytande. Dotterbolagen inkluderas i de finansiella rap-
porterna 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 före-
taget. För varje företagsförvärv väljer koncernen huruvida 
man värderar det begränsade innehavet i det förvärvade före-
taget till verkligt värde eller proportionellt efter det förvär-
vade företagets nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppkommer och ingår i administration-
skostnader.

När koncernen förvärvar ett företag klassificeras och katego-
riseras de övertagna finansiella tillgångarna och skulderna i 
enlighet med avtalsvillkoren, de ekonomiska omständigheter-
na och de gällande förutsättningarna vid förvärvstidpunkten. 
Detta innefattar avskiljande av inbäddade derivatinstrument i 
värdkontrakt av det förvärvade företaget.

Villkorade köpeskillingar som överförs till förvärvaren redovi-
sas till verkligt värde per anskaffningstidpunkten. Villkorade 
köpeskillingar som klassificeras som tillgångar eller skulder 
som är finansiella instrument och omfattas av IAS 39, Finan-
siella 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 re-
dovisas för innehav utan bestämmande inflytande och even-
tuella tidigare innehav som överskrider värdet av identifier-
bara förvärvade nettotillgångar och övertagna skulder). Om 
det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna övers-
tiger 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 result-
erar i att det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgån-
garna överstiger den sammanlagda köpeskillingen redovisas 
vinsten i resultaträkningen.

Efter den initiala redovisningen värderas goodwill till an-
skaffningsvärde minus ackumulerade nedskrivningar. För 
att möjliggöra nedskrivningstest fördelas goodwill som har 
förvärvats vid ett företagsförvärv eller samgående från an-
skaffningstidpunkten 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.

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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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 verksamhet-
en 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 operati-
va policybeslut men är inte kontroll eller gemensam kontroll 
över dessa policyer.

Koncernens investeringar i intresseföretag redovisas enligt ka-
pitalandelsmetoden.  

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

Resultaträkningen utvisar koncernens andel av intresseföre-
tagets resultat efter skatt. Ändringar i dessa företags övriga 
totalresultat redovisas som en del av koncernens övriga to-
talresultat. 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 elimin-
eras 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 (“funk-
tionell valuta”). Koncernens finansiella rapporter presenteras i 
svenska kronor (SEK), somt är moderbolagets funktionella val-
uta. Den funktionella valutan i de verksamma dotterbolagen 
GomSpace ApS och GomSpace Orbital ApS är DKK respektive 
NanoSpace AB är SEK.

(ii) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionel-
la valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktions-
dagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av mon-

etära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 
kurs, redovisas under finansiella poster i resultaträkningen.

(iii) Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för samtliga utländska bolag 
(av vilka inget använder sig av valutan i ett land med hyperin-
flation) 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 rapporter-
na över totalresultatet omräknas till genomsnittlig valutakurs 
(såvida denna inte är en orimlig approximation av den acku-
mulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsda-
gen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas till kursen för 
transaktionsdagen).

• Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt to-
talresultat.

Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till verksamhetens 
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 
GS Sweden AB (publ) bedriver inbegriper endast ett segment, 
och koncernens rapport över totalresultatet, koncernens bal-
ansräkning, koncernens kassaflödesanalys, koncernens rap-
port över förändringar i eget kapital och noterna avser detta 
segment.

Intäkter från försäljning av varor 
Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen 
om risk och fördelar samt kontrollen över varan har övergått 
till kunden på balansdagen, om intäkten kan värderas på ett 
tillförlitligt sätt och om kostnader som uppstått eller förväntas 
uppstå i samband med transaktionen kan mätas på ett tillför-
litligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av den 
mottagna ersättningen exklusive moms och efter avdrag för 
beviljade rabatter i samband med försäljningen.

Entreprenadarbeten 
Entreprenaduppdrag av tillgångar som varit föremål för indi-
viduell förhandling samt därmed förknippade tjänster redovi-
sas med hjälp av successiv vinstavräkning. 

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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Den andel av nettointäkten som ska redovisas under en viss 
period beräknas utifrån projektets färdigställandegrad. För de 
flesta kontrakt beräknas denna som den nedlagda tiden fram 
till balansdagen som en andel av den beräknade totala tidsåt-
gången för att fullgöra kontraktet. Den överenskomma ersät-
tningen redovisas över kontraktstiden enligt denna metod.

Om de totala kostnaderna väntas överstiga den avtalade 
ersättningen görs en reservering för den förväntade förlus-
ten. 

Om den redovisade nettointäkten från utförda arbeten enligt 
ett kontakt överskrider delfaktureringarna redovisas över-
skottet som en fordran i balansräkningen.

Om den redovisade nettointäkten understiger delfakture-
ringarna redovisas underskottet som en skuld. Kunders för-
skottsbetalningar redovisas under skulder.

Kostnad för sålda varor
Kostnader för sålda varor omfattar kostnader för sålda pro-
dukter och projekt. Kostnaden består av inköpspriset för 
råmaterial, förnödenheter och handelsvaror, direkta arbet-
skostnader och en andel av indirekta produktionskostnader, 
inklusive kostnader för drift och värdeminskning av produk-
tionsanläggningar samt drift, administration och ledning av 
produktionsanläggningar.

Ersättning till anställda
Skulder för löner, inklusive icke-monetära förmåner, redovi-
sas för de tjänster som har erhållits från den 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 substansen hos aktuella avtal.

Pensionsåtaganden
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Av-
gifterna 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 an-
ställningen innan den normala pensionsdagen eller om 
förmåner utgår som ett incitament för att uppmuntra frivil-
lig avgång. Beräknade ersättningar vid uppsägning redovisas 
som avsättningar när detaljerade planer för åtgärder läggs 
fram.

Leasing
Leasing som avser materiella anläggningstillgångar, där 
koncernen i princip bär alla ekonomiska risker och fördelar 
med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Finansiell 
leasing aktiveras när leasingen påbörjas till det lägsta av det 
verkliga värdet på leasingegendomen och nuvärdet av min-
imileaseavgiften. Motsvarande betalningsskyldighet, efter 
finansiella kostnader, ingår i övriga kortfristiga och lång-
fristiga skulder. Leasebetalningarna fördelas mellan skulder 
och finansiella kostnader. De finansiella kostnaderna redovi-
sas i resultaträkningen fördelade över leasingperioden, så 
att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under respektive peri-
od redovisade skulden. Materiella anläggningstillgångar 
som förvärvas genom finansiell leasing skrivs av under till-
gångarnas nyttjandeperiod eller under den kortaste av ny-
ttjandeperioden och leasingperioden om det inte finns rim-
lig säkerhet om att koncernen ska överta äganderätten vid 
leasingperiodens slut.

Leasing där en väsentlig andel av riskerna och fördelarna med 
ägandet inte överförs till koncernen klassificeras som oper-
ationell leasing. Betalningar avseende operationell leasing 
(efter bonus från leasegivaren) redovisas i resultaträkningen 
linjärt under leasingperioden.

Lånekostnader
Generella och specifika lånekostnader som är direkt hänförli-
ga till förvärv, byggande eller produktion av kvalificerade 
tillgångar aktiveras till dess att tillgångarna i allt väsentligt är 
färdigställda för användning eller försäljning. En kvalificerad 
tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydan-
de tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning.

Kapitalavkastningen på tillfälliga investeringar från specifika 
lån tagna i avvaktan på kostnader för tillgångar dras av från de 
låneutgifter som är kvalificerade för aktivering.

Andra lånekostnader redovisas som en kostnad i den period 
de uppkommer.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter och -kostnader består av intäkter och 
kostnader som inte är relaterade till de huvudsakliga verk-
samheterna. Detta omfattar statsbidrag, hyresintäkter samt 
vinster och förluster på utrangering av immateriella tillgångar 
och materiella anläggningstillgångar såväl som övriga intäk-
ter av sekundär natur i relation till koncernens huvudverk-
samhet.

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av räntefordringar 
och ränteskulder samt värdejusteringar för finansiella tillgån-
gar och poster som är noterade i utländsk valuta.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt är skatten på den 
innevarande periodens beskattningsbara inkomst baserad på 
den tillämpliga inkomstskattesatsen i respektive jurisdiktion 
justerad med förändringar i uppskjutna skattefordringar och 
-skulder till följd av temporära skillnader och outnyttjade un-
derskottsavdrag.

Aktuell skattekostnad beräknas på basis av de skatteregler 
som är beslutade eller aviserade per rapporteringsdagen i de 
länder där företagets dotterbolag och närstående bolag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet ställningstaganden i skattedeklara-
tioner avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning. Den fastställer vid behov reserveringar 
baserade på de belopp som förväntas betalas till skattemyn-
digheten.

Uppskjuten inkomstskatt redovisas i sin helhet enligt balans-
räkningsmetoden som temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och det redovisade värdet i koncernredovisningen. Uppskjut-
na skatteskulder redovisats dock inte om de uppkommer vid 
initial redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas 
heller inte om den uppstår vid initial redovisning av en till-
gång eller skuld i andra transaktioner än vid ett rörelseförvärv 
och som vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar re-
dovisat 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 skattefordran ska 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast om det är trol-
igt att det kommer att finnas framtida beskattningsbara vin-
ster mot vilka de kan användas.

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

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skat-
teskulder och när de uppskjutna skattebalanserna hänför sig 

till samma skattemyndighet. Aktuella skattefordringar och 
-skulder 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 
för eventuellt nedskrivningsbehov årligen, eller oftare om 
händelser eller förändrade omständigheter tyder på att det 
redovisade värdet inte kan återvinnas, och redovisas till an-
skaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivnin-
gar. Resultat vid avyttring av en enhet inkluderar det bokför-
da goodwillvärdet avseende den sålda enheten.

Goodwill allokeras till kassagenererande enheter för ned-
skrivningsprövning. Allokeringen görs till de kassagener-
erande 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 ver-
kligt värde på förvärvsdagen. Den har en bestämbar nyttjan-
deperiod och redovisas sedan till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade av- och nedskrivningar.

Avskrivningar beräknas linjärt över tillgångarnas förväntade 
nyttjandeperiod:
    Teknologi: 15 år.

Utvecklingskostnader
Kostnader i samband med underhåll av programvara och pro-
dukter redovisas som kostnader då de uppkommer. Utveck-
lingskostnader som är direkt hänförliga till utformning och 
test av identifierbara och unika utvecklingsprojekt som kon-
trolleras av koncernen redovisas som immateriella tillgångar 
när följande kriterier är uppfyllda:
•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingsprojek-
tet så att det kommer att vara tillgängligt för användning.

• Ledningen har för avsikt att färdigställa utvecklingsprojek-
tet och använda eller sälja det.

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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• Det finns en förmåga att använda eller sälja utvecklingspro-
jektet.

• Det kan visas att utvecklingsprojektet kommer att generera 
troliga framtida ekonomiska fördelar.

• Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurs-
er 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 immateri-
ella 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 förvänta-
de nyttjandeperiod:
•  Utvecklingsprojekt: 5 år
•  Övriga immateriella tillgångar: 3-5 år

Avskrivningen börjar när utvecklingsprojektet befinner sig 
på ett stadium där den kommersiella potentialen kan utny-
ttjas 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 kan 
erhållas. Bidrag till investeringar och kapitaliserade utveckling-
sprojekt kvittas mot kostnaderna för de tillgångar som bidra-
gen 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 anskaffning-
skostnad efter avdrag för ackumulerad avskrivning och ac-
kumulerad nedskrivning. Pågående arbeten på materiella 

anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad. 
Kostnaderna består av utgifter för material, andra kostnad-
er som är direkt relaterade till att färdigställa tillgången 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 anläggning-
stillgångar redovisas i resultaträkningen under övriga rörel-
seintäkter och övriga rörelsekostnader.

Nedskrivning
Icke-finansiella tillgångar nedskrivningstestas när fakta 
och omständigheter tyder på nedskrivningsbehov. En ned-
skrivning görs med den summa för vilken den icke-finansiella 
tillgångens redovisade värde överstiger den återvinningsbara 
summan. Det återvinningsbara beloppet är den icke-finan-
siella tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader 
eller nyttjandevärdet om detta är högre.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
FIFU-metoden.

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

Färdiga varor och pågående arbeten värderas till anskaff-
ningskostnad inklusive kostnader för nedlagt arbete för att 
färdigställa produkten och få den på plats. Anskaffningskost-
naderna omfattar kostnaderna för råmaterial, förnödenheter, 
direkta löner och indirekta produktionskostnader. Indirekta 
produktionsomkostnader består av indirekta material, löner, 
underhåll och värdeminskning på produktionsmaskiner och 
utrustning samt kostnader för administration och ledning.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde justerat för 
transaktionskostnader. Därefter värderas de till upplupet an-
skaffningsvärde med tillämpning av avdrag för osäkra fordrin-
gar. Avsättningarna för osäkra fordringar fastställs på grund-
val av en individuell bedömning av varje fordran, med hänsyn 
tagen till dröjsmålets längd och den förväntade sannolikhet-
en att erhålla betalning.

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en rättslig eller in-
formell 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 koncernen 
kan få ut.

Finansiella tillgångar och skulder
Likvida medel inkluderar kassabehållning och obunden bank-
inlåning.

Omsättningsbara värdepapper som klassificeras som omsät-
tningstillgångar redovisas till verkligt värde per balansdagen. 
Förändringar av det verkliga värdet redovisas i resultaträknin-
gen.

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

Tillskjutet kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

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

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen redovisas med tillämpning av indirekt 
metod och visar koncernens kassaflöden från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten och finansier-
ingsverksamheten 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 inkomst-
skatt. 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 an-
läggningstillgångar.

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

Likvida medel inkluderar kassabehållning och obunden bank-
inlåning.

Nyckeltalsdefinitioner
Bruttomarginal (bruttoresultat x 100/nettoomsättning)
Rörelsemarginal (rörelseresultat x 100/nettoomsättning)
Nettomarginal (årets resultat x 100/nettoomsättning)
Avkastning på investerat kapital (årets resultat x 100/summa till-
gångar)
Avkastning på eget kapital (årets resultat x 100/genomsnit-
tligt eget kapital)
Soliditet (eget kapital x 100/summa tillgångar)
Resultat per aktie (årets resultat/genomsnittligt antal aktier)

Moderbolaget
Redovisningsprinciper
Detta är företagets första årsredovisning. Den omfattar en 
period om 16 månader (den 11 september 2015 till den 31 
december 2016).

GS Sweden AB (publ) är ett nybildat företag som registrerades 
hos Bolagsverket den 11 september 2015. Moderbolaget 
har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridisk person.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets re-
dovisningsprinciper framgår nedan. Om ingenting annat an-
ges har moderbolagets nedan beskrivna redovisningsprinc-
iper 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 ned-
skrivningsbehov genomförs en nedskrivningsprövning. Om 
det bokförda värdet är högre än återvinningsvärdet på in-
vesteringen skrivs värdet ned till detta lägre belopp.

Noter
1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
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Noter
Vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapport-
erna gör ledningen olika uppskattningar och bedömningar 
som ligger till grund för presentationen, redovisningen och 
värderingen av koncernens tillgångar och skulder. De vikti-
gaste av dessa anges nedan.

När företagsledningen tillämpar företagets redovisning-
sprinciper gör den bedömningar som kan ha en betydande in-
verkan på de belopp som företaget redovisar i de sammansla-
gna finansiella rapporterna. Att fastställa vissa tillgångars och 
skulders redovisade värde kräver bedömningar, uppskattnin-
gar och antaganden om framtida händelser.

Dessa bedömningar, uppskattningar och antaganden byg-
ger på tidigare erfarenheter och andra faktorer som lednin-
gen anser vara tillförlitliga, men som till sin natur är förknip-
pade med osäkerhet och oförutsägbarhet. Dessa antaganden 
kan visa sig vara ofullständiga eller felaktiga, och oväntade 
händelser eller omständigheter kan uppkomma. De mest 
avgörande bedömningarna, uppskattningarna och antagan-
dena avseende olika poster anges nedan.

Koncernen är även utsatt för risker och osäkerheter som kan 
leda till att de aktuella resultaten skiljer sig från dessa uppskat-
tningar, både i positiv och negativ riktning.

När det gäller pågående utvecklingsprojekt görs årliga ned-
skrivningstester. Dessa baserar sig på faktorer som förväntad 
framtida användning av projektens resultat, det verkliga vär-
det av uppskattade framtida intäkter eller besparingar, ränte-
satser och risker.

Ledningen bedömer fortlöpande om de pågående utveck-
lingsprojekten kommer att kunna generera framtida ekonom-
iska fördelar för koncernen och uppfylla kraven för att tas upp 
som tillgångar. Utvecklingsprojekt utvärderas på tekniska och 
kommersiella grunder. Det redovisade värdet av pågående ut-
vecklingsprojekt framgår av not 11.

Intäkterna från entreprenaduppdrag redovisas på basis av 
successiv vinstavräkning som den nedlagda tiden på kontrak-
tet i förhållande till den beräknade totala tidsåtgången för att 
fullgöra projektet. Ledningen uppskattar fortlöpande hur my-
cket tid som behövs för att slutföra projektet och om kostnad-
erna kan täckas genom kontraktet. Det redovisade värdet av 
entreprenadarbeten framgår av not 17.

Koncernen har en uppskjuten skattefordran i form av skat-
temässigt underskottsavdrag. Ledningen anser att dessa 
avdrag kommer att kunna utnyttjas.

2. Väsentliga uppskattningar och bedömningar
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3. Nettoomsättning

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

Försäljning av satellitlösningar, plattformar, 

nyttolaster och undersystem  54.142 34.087 0 

  54.142 34.087 0 

Nettoomsättningen fördelar sig mellan följande

geografiska marknader, på basis av kundernas lokalisering.

Geografisk fördelning     

Danmark  5.090 3.386 1.683 

Sverige  2.127 0 0  

Europa (utom Danmark och Sverige)  22.914 14.384 0  

USA  3.564 2.201 0  

Asien  12.784 9.624 0  

Resten av världen  7.663 4.492 25 

  54.142 34.087 1.708 

Intäkterna från Nederländerna svarade för 21 % av den totala nettoomsättningen (30 % 2015). 
Intäkterna från Kina svarade för 14 % av den totala nettoomsättningen (12 % 2015). 
Intäkterna från Storbritannien svarade för 11 % av den totala nettoomsättningen (2 % 2015).
Intäkterna från Mauritius svarade för 10 % av den totala nettoomsättningen (0 % 2015).
Intäkterna från Danmark svarade för 9 % av den totala nettoomsättningen (10 % 2015).

 Intäkterna från 1 (1 under 2015) kund svarade för 10 % (17 %) av den totala omsättningen. 

Det bokförda värdet av materiella anläggningstillgångar var 420 TSEK (0) i Sverige och 5.945 TSEK (697) i Danmark. GS Sweden 
AB:s materiella anläggningstillgångar är belägna i Sverige och i Danmark.

Det bokförda värdet av immateriella anläggningstillgångar var 15.472 TSEK (0) i Sverige och 13.275 TSEK (8.422) i Danmark.

Noter
GS SWEDEN ABKONCERNEN
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4. Administrationskostnader

             11 SEPTEMBER 2015 -
             31 DECEMBER 2016 
     TSEK 

GS Sweden AB 

Personalkostnader    267  

Förvaltningsarvoden    2.650 

Konsulttjänster    3.349  

Övriga kostnader    1.580 

    7.846 

Noter
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Noter
  GRUNDLÖN,  PENSIONS- ÖVRIGA 
 STYRELSEARVODE* BONUS KOSTNADER ERSÄTTNINGAR  TOTAL
 TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

2016 

Styrelsens ordförande

Jukka Pekka Pertola 129 0 0 0 129

Styrelseledamöter

Niels Jesper Jespersen Jensen 124 0 0 0 124

Lars Alminde 0 0 0 0 0

Carl-Erik Jørgensen 84 0 0 0 84

Jens Langeland-Knudsen 84 0 0 0 84

 421 0 0 0 421

Ledande befattningshavare

Vd Niels Buus 1.114 639 501 29 2.283

Övriga ledande befattningshavare (sex personer) 4.671 1.004 665 0 6.340

 5.785 1.643 1.166 29 8.623

Summa 6.206 1.643 1.166 29 9.044

Dotterbolagens andel av detta belopp 5.785 1.643 1.166 29 8.623

* Styrelseledamöter som är anställda
i koncernen erhåller inget styrelsearvode.

2015

Styrelsens ordförande      

Niels Jesper Jespersen Jensen 50 0 0 0 50

Styrelseledamöter

Lars Alminde 0 0 0 0 0

Carl-Erik Jørgensen 0 0 0 0 0

Jens Langeland-Knudsen 0 0 0 0 0

 50 0 0 0 50

Ledande befattningshavare 

Vd Niels Buus 894 0 287 0 1.181

Övriga ledande befattningshavare (fyra personer) 2.603 0 282 0 2.885

 3.497 0 569 0 4.066

Summa 3.547 0 569 0 4.116

Dotterbolagens andel av detta belopp 3.547 0 569 0 4.116

5. Personalkostnader
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     2016  2015 
    TSEK TSEK

GS Sweden AB

Styrelsen och företagsledningen*

Löner  0 0

Sociala avgifter  0 0

Pensionskostnader  0 0

  0 0

* Ledningen för GS Sweden är anställd hos GomSpace ApS. GomSpace ApS fakturerar

 GS Sweden AB för styrelsearvoden och GS Sweden AB fakturerar dotterbolagen för styrelsearvoden.

Övriga anställda   

Löner  202 0

Sociala avgifter  57 0

Pensionskostnader  9 0

  268 0

Dotterbolagen

Löner  33.434 13.852

Sociala avgifter  777 187

Pensionskostnader  2.864 1.639

  37.075 15.678

Summa koncernen   

Löner  33.636 13.852

Sociala avgifter  834 187

Pensionskostnader  2.873 1.639

  37.343 15.678

Övriga personalkostnader  1.041 414

Summa personalkostnader  38.384 16.092

5. Personalkostnader (fortsättning)

Notes
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     2016  2015 
    TSEK TSEK

Personalkostnader ingår i:  

Kostnad för sålda varor  15.490 8.329

Försäljnings- och distributionskostnader  8.134 3.830

Utvecklingskostnader  6.988 1.780

Administrationskostnader  7.772 2.153

Summa personalkostnader  38.384 16.092

Under 2016 har lönekostnader om 4.540 TSEK aktiverats som utvecklingsprojekt (5.342 TSEK 2015).

Genomsnittligt antal heltidsanställda per land

Moderbolaget  

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

  0 (0%) 0 (0%)

Dotterbolagen

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

Danmark (varav kvinnor, %)  43 (19%) 30 (9%)

  45 (19%) 30 (9%)

Summa koncernen  45 (19%) 30 (9%)

Antal anställda per land den 31 december

Moderbolaget

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

  1 (0%) 0 (0%)

Dotterbolagen

Sverige (varav kvinnor, %)  9 (33%) 0 (0%)

Danmark (varav kvinnor, %)  67 (16%) 30 (10%)

  76 (18%) 30 (10%)

Summa koncernen  77 (18%) 30 (10%)

Andel kvinnor i styrelsen   0% 0%

Andel män i styrelsen  100%  100%

Andel kvinnor i företagsledningen  0% 0%

Andel män i företagsledningen  100% 100%

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 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

5. Personalkostnader (fortsättning)

Noter
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6. Av- och nedskrivningar

7. Ersättning till revisorerna

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

Kostnad för sålda varor  382 151 0 

Försäljnings- och distributionskostnader  141 61 0 

Utvecklingskostnader  166 107 0 

Administrationskostnader  148 43 0 

Summa nedskrivningar  837 362 0 

Kostnad för sålda varor  920 485 0 

Försäljnings- och distributionskostnader  324 199 0 

Utvecklingskostnader  389 344 0 

Administrationskostnader  328 138 0 

Summa avskrivningar  1.961 1.166 0 

 

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

PricewaterhouseCoopers

Revisionstjänster  630 112 220 

Andra tjänster  985 94 416 

Skatterådgivning  56 36 56 

Övriga icke-revisionstjänster  69 0 0 

Summa  1.740 242 692 
 

Noter
GS SWEDEN ABKONCERNEN

GS SWEDEN ABKONCERNEN
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8. Finansiella intäkter

9. Finansiella kostnader

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

Ränteintäkter  10 4 0 

Valutakursjusteringar  512 159 17 

Vinster på värdepapper i verkligt värde  3 0 0 

Övriga finansiella intäkter  0 0 0 

  525 163 17 
 

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

Räntekostnader  707 470 4 

Valutakursjusteringar  834 172 183 

Övriga finansiella kostnader, inklusive bankavgifter  373 287 60  

  1.914 929 247 
 

Noter
GS SWEDEN ABKONCERNEN

GS SWEDEN ABKONCERNEN
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10. Skatt på årets resultat

             11 SEPTEMBER 2015 -
   2016 2015          31 DECEMBER 2016 
  TSEK TSEK  TSEK 

Skatten på årets resultat består av     

Aktuell skatt på årets resultat1  -1.144 -1.290 0 

Förändring i uppskjuten skatt  -1.775 536 0 

Justeringar av tidigare års skatter  -575 0 0 

Skatt på årets resultat  -3.494 -754 0 

Resultat före skatt  5.487 -3.123 -6.368 

Svensk skattesats för GS Sweden AB (publ)  22,0% 22,0% 22,0% 

Skatt  1.207 -687 -1.401 

Icke beskattningsbara intäkter  -4.705 0 0 

Ej avdragsgilla kostnader  34 16 0 

Ej aktiverat skattemässigt underskottsavdrag  1.176 0 1.401 

Förändringar av den danska skattesatsen  0 -36 0 

Effekt av utländska skattesatser  0 -47 0 

Justeringar av tidigare års skatter  -1.206 0 0 

Skatt på årets resultat   -3.494 -754 0 

Effektiv skattesats  -64% 25% 0% 

Skattekostnad upptagen i resultaträkningen  -3.494 -754 0 

  -3.494 -754 0 

I) Inkomstskattefördel avseende utvecklingskostnader.

Underskottsavdrag  42.942 4.188 28.919 

Ej redovisat som uppskjuten skattefordran  -28.919 0 -28.919 

Underskottsavdrag som redovisas 

som uppskjuten skattefordran  14.023 4.188 0 

 

Noter
GS SWEDEN ABKONCERNEN
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11. Immateriella tillgångar
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 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

KONCERNEN

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 rörelseförvärv 1.400 12.000 0 0 2.400 15.800

Omklassificering 0 0 -4.922 4.922 0 0

Valutakursjusteringar 0 0 310 348 14 672

Anskaffningsvärde den 31 december 2016 1.400 12.000 6.197 12.054 3.623 35.274

Avskrivningar 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 den 31 december 2016 0 -200 0 -6.021 -306 -6.527

Redovisat värde den 31 december 2016 1.400 11.800 6.197 6.033 3.317 28.747

Anskaffningsvärde den 1 januari 2015 0 0 782 6.941 0 7.723

Inköp under året 0 0 5.489 0 0 5.489

Omklassificering 0 0 -139 139 0 0

Valutakursjusteringar 0 0 -162 -296 0 -458

Anskaffningsvärde den 31 december 2015 0 0 5.970 6.784 0 12.754

Avskrivningar den 1 januari 2015 0 0 0 -3.335 0 -3.335

Avskrivningar 0 0 0 -1.167 0 -1.167

Valutakursjusteringar 0 0 0 170 0 170

Avskrivningar den 31 december 2015 0 0 0 -4.332 0 -4.332

Redovisat värde den 31 december 2015 0 0 5.970 2.452 0 8.422

Noter

Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandetid har ned-
skrivningstestats. Förvärvet av NanoSpace AB i oktober 2016 tillförde koncernen 
goodwill uppgående till 1.400 TSEK och teknologi till ett värde av 11.800 TSEK. Återvin-
ningsvärdet av koncernens kassagenererande enhet har fastställts på basis av beräknin-
gar av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår ifrån uppskattningar av framtida kas-
saflöden som baserar sig på de ekonomiska prognoser och strategier som ledningen 
har fastställt för en femårsperiod. Antagandena återspeglar av styrelsen fastställda 
ekonomiska mål, marknadsrapporter om den framtida tillväxten samt teknologiska 
trender. Företaget tillämpar en femårig horisont för att återspegla en långsiktig inställn-
ing till kundernas inköpsbeslut. Kassaflöden bortom fem år extrapoleras med hjälp av 
en bedömd tillväxttakt. Den använda tillväxttakten utan tidsbegränsning var 2 % (2 %). 
Tillväxttakten överstiger inte den långsiktiga tillväxttakten på den nanosatellitmarknad 
som den kassagenererande enheten i fråga verkar på. Diskonteringsräntan före skatt för 
Sverige och Danmark var 31 % (31 %). Detta återspeglar de särskilda risker som finns i det 

segment som företaget verkar inom. Avkastningskraven kan emellertid förändras, men 
test av denna variabel visar inget nedskrivningsbehov när den genomsnittliga vägda 
kapitalkostnaden ökas med tio procentenheter. Nedskrivningstestet visar heller inget 
nedskrivningsbehov om EBITDA-marginalen skulle minska med tio procentenheter.

Marknadsdata från SpaceWorks Commercial Inc. visar att nano- och mikrosatellit-
tekniken har fått fotfäste på satellitmarknaden och att detta segment väntas växa mer 
än marknaden för konventionella satelliter. Koncernen är ett av de ledande företagen på 
den snabbt växande nanosatellitmarknaden. Affärsplanerna för Danmark och Sverige 
har efter börsintroduktionen upprättats med sikte på fortsatt expansion och nya an-
vändningsområden i syfte att tillgodose den ökande efterfrågan på nanosatelliter.

På basis av ovanstående uppgifter anses inget nedskrivningsbehov föreligga.

Resultaträkningen inbegriper utvecklingskostnader på 6.812 TSEK (7.847).
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12. Materiella anläggningstillgångar

         ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
                               VERKTYG OCH INVENTARIER 
     TSEK 

KONCERNEN

Anskaffningsvärde den 1 januari 2016    1.414 

Inköp under året    6.027 

Förvärvat genom rörelseförvärv    420 

Avyttringar under året    -4 

Omklassificering    0 

Valutakursjusteringar    41 

Anskaffningsvärde den 31 december 2016    7.898 

Avskrivningar den 1 januari 2016    -717 

Avskrivningar    -837 

Valutakursjusteringar    21 

Avskrivningar den 31 december 2016    -1.533 

Redovisat värde den 31 december 2016    6.365 

Anskaffningsvärde den 1 januari 2015    892 

Inköp under året    573 

Avyttringar under året    0 

Omklassificering    0 

Valutakursjusteringar    -51 

Anskaffningsvärde den 31 december 2015    1.414 

Avskrivningar den 1 januari 2015    -381 

Avskrivningar    -361 

Återföring av avskrivningar på avyttrade tillgångar    0 

Valutakursjusteringar    25 

Avskrivningar den 31 december 2015    -717 

Redovisat värde den 31 december 2015    697  

     

 

 

Noter
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13. Andelar i dotterföretag

        
      2016
     TSEK

GS SWEDEN AB

Anskaffningsvärde den 11 september 2015     0

Inköp under året     60.806

Försäljning     0

Anskaffningsvärde den 31 december 2016     60.806

Företag GomSpace ApS  NanoSpace AB                         GomSpace Orbital ApS

Organisationsnummer: 30899849  556643-0475  38173561

Säte Aalborg, Denmark   Uppsala, Sweden  Aalborg, Denmark

Resultat  -2.297  -1.347  -285

Eget kapital 35.487  8.360  -223

Andel av aktierna 100%  100%  100%

Bokfört värde av eget kapital 2016 35.487  8.360  -223

Bokfört värde av eget kapital 2015 13.765  2.000  0

     

 

 

Noter
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     2016  2016 
    TSEK TSEK

Anskaffningsvärde den 1 januari 2016  0 0

Förvärv  19.932 19.932

Anskaffningsvärde den 31 december 2016  19.932 19.932

Värdejusteringar den 1 januari 2016  0 0

Andel av resultatet  -43 0

Vinst vid partiell avyttring av innehavet*  21.348 0

Elimineringar**  -4.595 0

Valutakursjusteringar  81 0

Värdejusteringar den 31 december 2016  16.791 0

Redovisat värde den 31 december 2016  36.723 19.932

* Koncernens vinst vid partiell avyttring av innehavet.
Under 2016 inledde koncernen projektet Global Satellite Service baserat på sina sakkunskaper och erfarenhet om branschen. 
Projektet bedrivs inom dotterbolaget Aerial & Maritime Ltd. och koncernen bidrar med sin teknologi och sina branschkun-
skaper. I december 2016 övertog två partner en andel av Aerial & Maritime Ltd. genom en ökning av aktiekapitalet. Därigenom 
har koncernens andel minskat till 47,3 %. Till följd av transaktionen med de två partnerna blev Aerial & Maritime Ltd. ett in-
tresseföretag och koncernen redovisade ägarandelen på 47,3 % till verkliga värdet. Det verkliga värdet var 41.318 TSEK och en 
vinst på 21.348 TSEK redovisades i koncernens resultaträkning. 

**Eliminering av vinst på intresseföretagets entreprenadarbeten.

Sammantagen finansiell information om intresseföretaget:

Omsättning   0

Årets resultat efter skatt   -92

Omsättningstillgångar   75.704

Kortfristiga skulder   10.297

Företag   Aerial & Maritime Ltd.

Organisationsnummer:   142963

Säte   Mauritius

Resultat    -92

Eget kapital   65.407

Andel av aktierna   47,3%

Verkligt värde den 31 december 2016   87.332

Intresseföretagets verkliga värde fastställdes på basis av den tillämpade satsen på kapitaltillskottet från externa parter i slutet av 2016. Detta är en nivå 2-värder-
ing i enlighet med verkligt värde-hierarkin som beskrivs i not 22.

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.

14. Innehav i intresseföretag

Noter
GS SWEDEN ABKONCERNEN
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15. Uppskjuten skatt

16. Varulager

                              GS SWEDEN AB
    2016          2015 2016
   TSEK  TSEK TSEK

Uppskjuten skatt den 1 januari   889 382 0

Justeringar av tidigare års skatter   -575 0 0

Förvärv   500 0 0

Uppskjuten skatt som redovisas i resultaträkningen   -1.774 536 0

Uppskjuten skatt som redovisas i övrigt totalresultat   0 0 0

Valutakursjusteringar   10 -29 0

Uppskjuten skatt den 31 december   -950 889 0

Den uppskjutna skatten avser

Immateriella tillgångar   2.844 1.852 0

Materiella anläggningstillgångar   317 1 0

Kortfristiga tillgångar   40 -44 0

Avsättningar   0 0 0

Underskottsavdrag   -4.151 -920 0

Övriga skulder   0 0 0

   -950 889 0

Uppskjutna skattefordringar   -4.093 0 0

Uppskjutna skatteskulder   3.143 889 0

Uppskjutna skattefordringar, netto   -950 889 0

Ingen del av den uppskjutna skatteskulden kommer att regleras inom 1 år.

De uppskjutna skattefordringarna inkluderar 4.151 TSEK (920) som avser dotterbolagens skattemässiga underskottsavdrag. 
Dotterbolagen har åsamkats förluster till följd av de senaste årens utvecklingsverksamhet. Koncernen anser att under-
skottsavdragen kommer att kunna utnyttjas, med hänsyn tagen till de uppskattade framtida beskattningsbara intäkterna på 
basis av dotterbolagens affärsplaner och budgetar.
 
Ej redovisade skattefordringar som avser skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 6.034 TSEK för koncernen och 6.362 
TSEK för GS Sweden AB.

Koncernen
12.835 TSEK av kostnaderna för lagervaror redovisades som utgifter 2016 (12.949 TSEK 2015). Lagernedskrivningarna uppgick 
till 217 TSEK 2016 (0).

Noter
KONCERNEN
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17. Entreprenadarbeten

18. Kundfordringar

         
              2016 2015
     TSEK TSEK

Intäkter från entreprenadarbeten    76.755 18.625

Avgår: delfakturerade belopp    -53.837 -11.720

Valutakursjusteringar    230 -166

    23.148 6.739

Redovisas i balansräkningen som:

Fordringar på kunder enligt entreprenadavtal    28.237 7.024

Skulder till kunder enligt entreprenadavtal    -5.089 -285

    23.148 6.739

         
              2016 2015
     TSEK TSEK

Kundfordringar brutto    13.933 6.587

Nedskrivningar    0 0

    13.933 6.587

Ålderanalys av fordringarna

Ej förfallna    5.705 4.413

Förfallna sedan 0–30 dagar    1.821 1.227

Förfallna sedan 31–90 dagar    5.500 168

Förfallna sedan mer än 120 dagar    907 779

    13.933 6.587

Förändringar av avsättningar för osäkra fordringar

Redovisat belopp vid årets början    0 0

Reserveringar för förluster under året    0 -301

Bekräftade förluster    0 301

    0 0

Per den 31 december 2016 fanns förfallna men inte nedskrivna kundfordringar på 8.228 TSEK (2.174). Dessa belopp hänför sig till ett antal oberoende kunder 
som inte tidigare har släpat efter med betalningarna. 77 % (32 %) av det förfallna fordringsbeloppet avser kunder i den offentliga sektorn.

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

Noter
KONCERNEN

KONCERNEN
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19. Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 24.507.334 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 rät-
tigheter. 

                                                Antal aktier

Förändringar i aktiekapitalet

Aktiekapital den 1 januari 2016     13.907.334

Kapitaltillskott 2016     8.000.000

Kapitaltillskott 2016     2.000.000

Kapitaltillskott 2016     600,000

Aktiekapital den 31 december 2016, fullt inbetalt     24.507.334

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. 

Koncernen omfattas inte av några externt ålagda kapitalkrav.

    2016 2015

    TSEK TSEK

Vinst per aktie före och efter utspädning  (årets resultat/genomsnittligt

 antal aktier som godkänts för split)     0,62 -

Vinst per aktie före och efter utspädning enligt samma metod

som i de sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsåren

2013–2015 (årets resultat/genomsnittligt antal aktier som godkänts för split)   - -0,17

Genomsnittligt antal aktier som godkänts för split (tusental)   14.593 -

Genomsnittligt antal aktier som godkänts för split enligt samma 

metod som i de sammanslagna finansiella rapporterna för 

räkenskapsåren 2013–2015 (tusental)    - 13.907

 

Noter
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20. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

         
              2016 2015
     TSEK TSEK

KONCERNEN OCH GS SWEDEN AB
Operationell leasing

Förpliktelser avseende operationell leasing

Förfaller inom 1 år    2.162 163

Förfaller inom 1–5 år    1.362 0

Förfaller senare än om 5 år    0 0

    3.524 163

Leasebetalningar som redovisas som kostnader     2.229 654

Förpliktelserna avser främst kontorshyror.

Det finns inga pågående rättsfall eller skiljedomsförfaranden.

Garantier
Koncernen har lämnat följande garantier per den 31 december 2016:

• Garantier till icke närstående parter om fullgörande av kontraktsåtaganden. Dessa väntas inte medföra några anspråk.

Koncernen har ställt tillgångar till ett nominellt värde om 14.799 SEK som säkerhet för lån från kreditinstitut. Det bokförda vär-
det av koncernens tillgångar är 36.286 TSEK. Dessa säkerheter utgörs av:

• Immateriella tillgångar

• Materiella anläggningstillgånga

• Lager

• Kundfordringar

Noter
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21. Finansiella risker
Allmän 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. Koncernen bedriver ingen aktiv 
finansiell riskspekulation.

Kreditrisker
Koncernens kreditrisker hänför sig huvudsakligen till pågående 
entreprenadarbeten, leverantörsfordringar och andra fordringar. 
Den maximala exponeringen motsvarar det redovisade värdet. 
Vid försäljning av produkter erhålls förskottsbetalning av kunden.

Koncernen bedömer risken för förluster löpande, 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.

Valutarisker
Koncernens försäljning, kostnader för sålda varor och utgift-
er uppkommer huvudsakligen i DKK, USD eller EUR. Koncer-
nen gör transaktioner i andra valutor, men exponeringen i 
dessa valutor är inte väsentlig.

Transaktioner i utländsk valuta värdesäkras inte.

• En valutakursförändring med +/- 10 % skulle påverka övrigt 
totalresultat och eget kapital i de dotterbolag som använder 
DKK med 3.527 TSEK före skatt.

• En valutakursförändring med +/- 10 % skulle påverka övrigt 
totalresultat och eget kapital i de intresseföretag som an-
vänder USD med 4.132 TSEK före skatt.

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

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

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

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

• En valutakursförändring med +/- 1 % skulle påverka resul-
tat och eget kapital med 129 TSEK före skatt.

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

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, andra likvida me-
del samt outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick till 73.803 TSEK 
den 31 december 2016 (1.268 TSEK 2015).

Noter
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       REDOVISA
 0-1 ÅR 1-5 ÅR > 5 ÅR SUMMA  VÄRDE
 TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

KONCERNEN

31 December 2016 

Banklån 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

31 December 2015

Banklån 6.627 4.457 0 11.084 10.031

Leverantörsskulder och andra skulder 5.084 0 0 5.084 4.309

 11.711 4.457 0 16.168 14.340

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

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

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

21. Finansiella risker (fortsättning) 

Noter
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22. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument värderade till erkligt värde 
via resultaträkningen som innehas för handel
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22. 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 belop-
pet 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, branschorgan-
isation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktis-
ka och regelbundet förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. Det noterade marknadspris som har 
använts för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella 
köpkursen. Dessa instrument tillhör nivå 1.

Det verkliga värdet av finansiella instrument som inte handlas 
på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingsmetod-
er. 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.

Koncernen
Under 2016 erhöll koncernen 0 TSEK i offentliga bidrag till utveckling (2015: 349 TSEK), vilket avräknades från utveckling-
skostnaderna i resultaträkningen. Koncernen har också erhållit 2.247 TSEK i offentligt investeringsbidrag (2015: 849 TSEK) 
som avräknades från kostnaderna för de tillgångar som bidragen avsåg.

När en eller flera väsentliga uppgifter inte bygger på observer-
bara marknadsdata tillhör instrumentet nivå 3.

I ovanstående tabell visas de finansiella instrument som re-
dovisas till verkligt värde på basis av deras klassificering i ver-
kligt 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 prisnote-
ringar 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 2016. 

23. Förändringar av rörelsekapitalet

24. Statliga bidrag

                                                        GS SWEDEN AB 
   2016 2015          2016
  TSEK TSEK   TSEK

Förändringar av varulager  -1.078 429  0

Förändringar av kundfordringar  -4.677 -945  -310

Förändringar av andra fordringar  -12.308 -5.982  -1.969

Förändringar av leverantörsskulder och andra skulder  13.314 -3.169  4.122

  -4.749 -9.667  1.843

Noter

KONCERNEN
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25. Närstående parter
Koncernen och GS Sweden AB
Som närstående parter räknas intresseföretag, styrelsen och ledningsgruppen. Företag i vilka de ovannämnda parterna har 
betydande intressen betraktas också som närstående parter.

Dotterbolag som GS Sweden AB har ett bestämmande inflytande över räknas också som närstående parter.

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 1.908 TSEK (1.193). Skulderna 
till aktieägare uppgick den 31 december 2016 till 0 TSEK (755 TSEK den 31 december 2015).

GS Sweden hade följande transaktioner med dotterbolag och intresseföretag:

                                                 11 SEPTEMBER 2015
                     - 31 DECEMBER 2016
      TSEK

Transaktioner med dotterbolag

Försäljning av varor och tjänster     1.683

Inköp av varor och tjänster     2.650

Fordringar på balansdagen     285

Skulder på balansdagen     2.087

Transaktioner med intresseföretag

Försäljning av varor och tjänster     25

Fordringar på balansdagen     25

Noter
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26. Förvärv
Förvärv under 2016
Den 16 oktober 2016 förvärvade koncernen 100 % av aktierna i den 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 ApS med produkter för satellituppskjutning och förstärka sin ställning på den svenska 
marknaden

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Det verkliga värdet av de identifierbara tillgångarna och skulderna i NanoSpace AB per transaktionsdagen var:

                                                    
              2016 
      TSEK

TILLGÅNGAR
Teknologi     12.000

Kundrelationer     1.900

Orderstock     500

Materiella anläggningstillgångar     500

Skattefordringar     2.900

Anläggningstillgångar     17.800

Lager     100

Kundfordringar     1.500

Övriga fordringar     7.900

Omsättningstillgångar     9.500

Likvida medel     100

     27.400

SKULDER
Uppskjuten skatt   3.200

Långfristiga skulder   3.200

Förskottsbetalningar   800

Leverantörsskulder   400

Övriga skulder   1.900

Kortfristiga skulder   3.100

   6.300

Summa identifierbara nettotillgångar till verkligt värde   21.100

Goodwill som uppkommer genom förvärv   1.400

Summa köpeskilling   22.500

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

Noter



60 Koncernredovisning för perioden den 1 januari till den 31 december 2016

26. Förvärv (fortsättning)
    
     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.

    
     2016
     TSEK

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassa     3.000

Likvida medel i NanoSpace AB     -100

Kassaflöde från företagsförvärv     2.900

Det redovisade verkliga värdet av identifierade nettotillgångar baserar sig på tillgänglig information vid förvärvstidpunkten. 
Om nya uppgifter framkommer kommer det redovisade värdet att modifieras inom en 12 månaders period.

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

Noter
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27. Händelser efter balansdagen

28. Förslag till vinstdisposition

Inga händelser som har väsentlig påverkan på bedömningen av koncernredovisningen har inträffat efter balansdagen.

GS Sweden AB
Styrelsen föreslår att årets resultat (i SEK) fördelas enligt följande:
                                                    
               
      2016

Överkursfond     134.048.983

Årets resultat     -6.367.623

     127.681.360

Fördelning:

Utdelning     0

Balanseras i ny räkning     127.681.360

     127.681.360

Noter
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On-board Computer System for mission critical 
space application with limited resources

NanoMind
A712D
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Ledningens uttalande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
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 moderföretaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföreta-
get och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 27 april 2017 för fastställelse.

Stockholm, 4 april 2017

VD

Niels Buus

STYRELSEN

Jukka Pekka Pertola  Niels Jesper Jespersen Jensen
Ordförande  Ledamot

Lars Alminde Carl-Erik Jørgensen
Ledamot Ledamot

  

Jens Langeland-Knudsen
Ledamot
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i GS Sweden AB (publ), 
org.nr 559026-1888

Rapport omårsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för perioden 11 
september 2015 - 31 december 2016 och koncernredovis-
ningen för år 2016 för GS Sweden AB (publ). Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8-66 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för perioden 11 september 2015 - 31 
december 2016 enligt årsredovisningslagen. Koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisning-
slagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International 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 Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ans-
var. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullg-
jort 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 2015 för GomSpace ApS 
har utförts av PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
(Danmark) som lämnat en revisionsberättelse daterad 28 april 
2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovis-
ningen för 2015 för GomSpace ApS (se not 1).

Annan information än årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsre-
dovisningen, koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-7 och 67-68. Det är styrelsen och den verkställande direk-
tören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 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 felak-
tigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera det-
ta. 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 den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt enligt IFRS 
så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning 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 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än 
att göra något av detta.
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Revisionsberättelse (fortsättning)
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa ber-
or på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revi-
sorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport omandra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för GS Sweden AB (publ) 
för perioden 11 september 2015 - 31 december 2016 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget 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 ans-
var. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbev-
is 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 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

• 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 fören-
ligt med årsredovisningslagen.

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.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Stockholm den 4 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsberättelse (fortsättning)
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