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Årsredovisning
2020

Inledningen av 2020 visade ett positivt resultat av 
det kostnadsminskningsprogram vi genomförde 
2019. Vi hade tagit ett stort steg i rätt riktning, men 
det var ytterst viktigt att vi behöll vårt fokus under 
året och återfick energi i en kraftigt minskad orga-
nisation. Idag är vi oerhört stolta över den position 
vi befinner oss i – både ekonomiskt och organisa-
toriskt.

Liksom för övriga världen bjöd början av 2020 på 
en mängd utmaningar på grund av covid-19-pan-
demin. På GomSpace lyckades vi ändå hålla farten 
uppe och omvandlade orderboken till intäkter. Vi 
förväntade oss vissa förseningar i beställningen av 
projekt, vilka också skedde. Trots detta har order-
ingången för 2020 varit historiskt hög. Vi uppnådde 
en orderingång på 270 MSEK jämfört med förra 
årets 192 MSEK. Därmed är vi väl positionerade 
inför 2021 och vi räknar med att omvandla mellan 
210 och 235 MSEK till intäkter.

Under året har vi uppnått ett positivt kassaflöde 
avseende löpande verksamhet. Det har ökat från 
-96 till 41 MSEK. Vår kassabehållning har ökat med 
9 MSEK, från 127 till 136 MSEK.  

Vi kan inte nog betona vikten av vårt samarbete 
med Europeiska rymdorganisationen (ESA). De är 
en mycket stabil kund. Deras vilja att fortsätta köra 
på under 2020 oavsett pandemin har bevisat vår 
starka gemensamma vision om att driva teknikut-
vecklingen och fortsätta att utforska och exploatera 
rymden. Vi har ingått flera kontrakt med ESA, 
däribland projektet Juventas för uppdrag i yttre rym-
den. Vi har också kommit överens om att fortsätta 
GOMX-5-uppdraget, som utvecklar en 12U-satellit 
för yttre rymden. Med denna teknik nu godkänd 
för yttre rymden har GomSpace mycket större och 
tyngre satelliter att konkurrera med.

VD har ordet

Niels Buus
Verkställande direktör

På grund av det rådande globala läget måste vi 
räkna med att de kommande åren blir tuffa när det 
gäller snabb tillväxt. Därför drog vi också slutsatsen 
under första kvartalet 2020 att vi inte skulle nå 
intäktsmålet på 1,5 miljarder SEK 2023.

Emellertid finns det en ökande trend mot behovet 
av applikationer, som med stor fördel kan lösas 
med nanosatelliter i låg omloppsbana runt jorden. 
Därför finns det också en fortsatt stabil grund för 
långsiktig tillväxt inom nanosatellitverksamheten. 
Inom GomSpace är vi redo att konkurrera om 
framtida möjligheter och de stora satellitsystempro-
grammen, som är nödvändiga för extraordinär tillväxt. 
I linje med denna nya tillväxt inom rymdmarknaden 
kommer vårt fokus att ligga på att utveckla en 
effektiv och skalbar verksamhet med fokus på 
kvalitet. 

I juli 2020 ingick vi ett förlikningsavtal med Aerial 
& Maritime och dess aktieägare och avbröt det 
avknoppningsprojektet. GomSpace har full ägande-
rätt till de åtta satelliterna som redan har byggts. 

2020 har varit ett bevis på det enorma enga-
gemanget hos alla GomSpaces medarbetare. 
Motivationen att behålla fokus på vårt gemensamma 
uppdrag i svåra tider, med mycket arbete på dis-
tans, har varit både imponerande och beundrans-
värd. Vi har visat vår förmåga att utmärka oss och 
utvecklas även under svåra förhållanden.

Under året har styrelsen utökats och vi har väl-
komnat Jens Maaløe, först som styrelseledamot 
och nu som vår nya ordförande. Jens har omfattande 
erfarenhet från teknikföretag och luftfartsindustrin, 
både på lednings- och styrelsenivå. Jag ser fram 
emot att fortsätta vårt goda samarbete och bygga 
vidare på den starka grund som styrelsen hittills 
har tillhandahållit. 

Vi kan nu se fram emot ett 2021 med fortsatt starkt 
fokus på att upprätthålla och förbättra rörelsere-
sultatet, öka marginalerna genom att investera i 
omvandling av teknikutveckling till standardiserade 
plattformar och, viktigast av allt, fortsätta vårt 
uppdrag att hjälpa team världen över att nå sina 
mål i rymden.

Niels Buus, VD

Introduktion av vår verksamhet
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Kort om GomSpace

Vision
Att göra nanosatelliter till förstahandsvalet för kunder som har behov 
av professionella affärskritiska och radiobaserade övervaknings- och 
kommunikationslösningar

Kärnstrategi
Oberoende horisontell teknikleverantör för kommersiella tjänsteleve-
rantörer och statliga myndighets-, utbildnings- och forskningsinstitu-
tioner 

Uppdrag

Vi hjälper team världen över att nå 
sina mål i rymden

138 anställda 31 805 utvecklings-
timmar

94 752 timmar för 
sålda varor

253 DELSYSTEM FÖR SATELLITLÖSNINGAR OCH 4 SATELLITLÖSNINGAR 

FÖRSÄLJNING 150 896 TSEK

KOMMUNIKATION

BATTERIER

FRAMDRIVNING

548 DELSYSTEM

FÖRSÄLJNING 43 680 TSEK

KONTROLLSYSTEM FÖR 
ATTITYDBESTÄMNING

801 DELSYSTEM TOTALT 
OCH 4 SATELLITER

518 DELSYSTEM OCH 3 SATELLITER 
FÖR KOMMERSIELLT SYFTE

85 DELSYSTEM FÖR 
FORSKNINGSSYFTEN

22 DELSYSTEM FÖR FÖRSVARET

FÖRSÄLJNING 194 576 TSEK
OPERATÖRER

RADIO

SPÅRNING AV 
LUFTFARKOSTER

SPÅRNING AV 
FARTYG

KAMERA

KUNDER

Introduktion av vår verksamhet

176 DELSYSTEM OCH 1 SATELLIT 
FÖR VETENSKAPLIGA SYFTEN
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Affärsmodell

KONTROLLSYSTEM FÖR 
ATTITYDBESTÄMNING

UTVECKLINGSPROJEKT

AFFÄRSOMRÅDE

KOMMERSIELLT

TEKNIK

FÖRSVAR

FORSKNING OCH 
UTVECKLING

RADIO

SPÅRNING AV 
LUFTFARKOSTER

SPÅRNING AV 
FARTYG

NYTTOLASTER

KOMMUNIKATION

BATTERIER

FRAMDRIVNING

ÖVRIGA TJÄNSTER

OPERATÖRER

KUNDER

DELSYSTEM PLATTFORMAR

KAMERA

HANTERING AV 
SATELLITSYSTEM
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  KOMMERSIELLT         TEKNIK         FÖRSVAR         FORSKNING OCH UTVECKLING      

      

NORDAMERIKA

LUXEMBURG

SINGAPORE

DANMARK
SVERIGE

85 %

Introduktion av vår verksamhet

KONTROLLSYSTEM FÖR 
ATTITYDBESTÄMNING

-2%
16%

86%

SVERIGE

 1%

12%

77%

7% 4%

USA

17 %

1%

30%

4%65%

   EUROPA*

63 %

31%

16%

53%

ASIEN

11 %

100%

DANMARK

1 % 13%

79%

8%

ÖVRIGA 
VÄRLDEN

7 %

FÖRSÄLJNING UPPDELAT 
EFTER GEOGRAFI

  HUVUDKONTOR         DOTTERBOLAG  
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Introduktion av vår verksamhet

Marknadsutveckling 

Teknik- och produktutveckling 

Den nya rymdekonomin (NewSpace) föddes när 
flera privata aktörer började investera i rymdpro-
spektering och rymdteknik. Detta gjorde det möjligt 
för universitet att få små satelliter utplacerade i 
rymden till en låg kostnad. GomSpace och dess 
grundare utnyttjade det och var bland de första pion-
järerna inom nanosatellitsegmentet. Detta ledde till 
bildandet av GomSpace 2007. 

NewSpace-eran har fått ett enormt uppsving och 
har drivit de senaste decenniernas investeringar 
i rymdprospektering och rymdteknik. Idag har fler 
än 100 länder rymdprogram. Stora program för att 
åka till Mars, slå sig ned på månen och leta efter 
mineraler på asteroiderna har initierats.

Denna utveckling gör det möjligt för människor att 
utnyttja rymdens låga omloppsbana (LEO) i vårt 
dagliga liv.

Det finns en megatrend mot behovet av ökad 
kommunikation, ledning och kontroll, positionering 
och identifiering runtom i världen, både på land och 
i luften. Många av applikationerna för sådana behov 
kan med stor fördel lösas från den låga omlopps-
banan runt jorden.

Det finns flera skäl till detta. För det första ger det 
mycket snabbt en effektiv överblick över stora 
områden. För det andra ger det tillgång till mycket 
avlägsna områden med liten eller ingen infrastruktur. 
För det tredje ger det tillgång till oberoende infra-
struktur i länder med instabila regimer.

Efterfrågan på nanosatelliter kommer huvudsakligen 
att drivas av följande marknadsbehov:

• Inom kommunikation har LEO en fördel över   
 geostationära satelliter eftersom de har mindre   
 tidsfördröjning (latens). De kan därför användas 
 för att surfa på internet och streama videor med  
 hög tjänstekvalitet. Initiativet från SpaceX med   
 Starlink-systemet i LEO sätter press på de 15 till  
 20 befintliga kommunikationstjänsteleverantörerna  
 att införa ny teknik för att gå från flödes-TV 
 och röstkommunikation till internetströmning.

• Inom positionering och identifiering finns det en  
 snabbt växande efterfrågan på spårning av 
 många olika sorters tillgångar. Fartyg på inter-  
 nationellt vatten har varit en av de första 
 drivkrafterna bakom satellitkommunikation.   
 Efterfrågan på flygtrafiken förväntas växa   
 kraftigt under det kommande decenniet. 
 Förlusten av flygplan över internationellt vatten   
 utan möjlighet att hitta dem har startat utveck-
 lingen. Behovet av att optimera flygtrafiken   
 i framtiden förväntas driva efterfrågan på   
 global flygledning (ATM från engelskans Air 
 Traffic Management), ett kommunikations-,   
 lednings- och kontrollsystem som kan spåra och  
 tillhandahålla kommunikationskanaler. I fram-
 tiden förväntas spårningen av förarlösa bilar   
 och styrningen av drönare underblåsa efter-
 frågan väsentligt. 

• Trenden att ansluta enheter och fasta installa-  
 tioner för att övervaka status och funktionskon-  
 troll, Sakernas internet, förväntas också orsaka 
 ökad efterfrågan det kommande decenniet. 
 Efterfrågan drivs av tillverkarnas behov av   
 att ompröva sina verksamheter från renodlad   
 produktleverans till tillhandahållande av livstids-
 tjänster. Satellitlösningar fungerar väldigt bra i   
 mycket avlägsna områden, men på många   
 platser i världen är de också väldigt viktiga i 
 samhällsområden eftersom tjänsteleverantörena   
 och deras kunder kan bli föremål för instabila   
 regeringar som orsakar instabil kommunika-
 tionsinfrastruktur.

• Regeringar runtom i världen vänder sig allt   
 oftare till rymdteknik som ett sätt att öka 
 inrikessäkerheten. Antingen genom att upptäcka  
 oönskad trafik genom att upptäcka radiosignaler  
 eller genom fjärravkänningsenheter. Det kan 
 också handla om system som garanterar säker   
 kommunikation för statliga myndigheter.

Även om den potentiella marknaden för framtida 
nanosatelliter är mycket stor utgörs GomSpaces 
nuvarande adresserbara marknad av de kunder 
som köper satelliter från satellittillverkare och inte 
de som själva bygger satelliterna. Den adresserbara 
marknaden för GomSpace identifieras i figuren 
över adresserbar marknad för nanosatelliter.

Diagram över den adresserbara marknaden för nanosatelliter (Euroconsult)

1000

1 805 10 105

800

600

400

200

2012 2014 2016 2018 2022 2024 20262020 2028
0

Varav 1 664 i uppdrag med en satellit

Våra mål med teknik- och produktutvecklingen är 
inriktade på de marknadsmöjligheter för nanosatel-
liter som den nya rymdekonomin driver.

Vi tillgodoser den här marknaden med det yttersta 
målet att leverera kompletta plattformslösningar 
i nanosatellitsystem, främst i låga omloppsbanor 
(LEO) men också i yttre rymden, samt att utföra 
tekniska tjänster på satellitsystemen när de har 
utplacerats.

För att nå det målet arbetar vi med att utveckla 
produkter och lösningar i tre skikt (se figur):

1

2

3

 • I det nedersta skiktet utvecklar, tillverkar och   
 säljer vi delsystem som ett nanosatellitsystem   
 består av

• I mellanskiktet utvecklar, tillverkar och säljer vi   
 nanosatellitplattformar som fungerar i ett 
 systemnätverk

• Slutligen, i toppskiktet, utvecklar vi ett program-  
 varusystem för hantering av satellitsystem som   
 vi kan använda för att utföra tekniska tjänster på  
 satellitsystemet åt våra kunder

Ej adresserbar marknad 

Adresserbar marknad
Varav 3 516
i annat satellitsystem 

Varav 4 925 
i 2 megasatellitsystem

(A
nt

al
 s

at
el

lit
er

)
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Introduktion av vår verksamhet

Programvaran för hantering av satellitsystem är skapad för att kunna 
hantera ett helt satellitsystem effektivt. Programvarusystemet kan 
löpande övervaka satelliterna för att säkerställa att alla parametrar är 
korrekta. Systemet är automatiserat för att förutse framtida problem 
och antingen varna eller utföra korrigeringar automatiskt. Systemet 
är också utformat för att stödja nanosatelliternas dataöverföring till 
kundens databas för att skapa mervärde i deras verksamhet.

Nyttolaster är anledningen till att satelliter skickas ut i rymden. De är 
instrumenten som samlar in informationen åt våra kunder. Det finns 
många typer av nyttolaster, bland annat:

• Optiska nyttolaster som tar bilder från/i rymden med en kamera.  
 Dessa är vanligtvis större system som kräver större satelliter.  
 GomSpace skulle använda tredjepartssystem

• Radarsystem. De kan upptäcka ett mål från rymden eller skapa en  
 bild från rymden. GomSpace skulle använda tredjepartssystem

• Radiosystem. Det kan vara ett kommunikationssystem, ett spår-
 ningssystem eller ett radiosystem för att upptäcka radiovågs-
 aktivitet. Radiosystem är ett stort fokus för GomSpace. Det vill  
 säga mjukvarudefinierad radioteknik (SDR) och antennkon-
 struktion. Vi kan göra vilken typ av radio som helst från VHF- till  
 K-bandsystem.

För att kunna utveckla och tillverka och sedan hantera dessa system 
av satellitplattformar, med en mängd olika nyttolaster ombord, 
fokuserar vi på följande tekniska möjligheter att utveckla och tillverka 
nanosatelliter i den nya rymdekonomin:

• Mjukvarudefinierad radioteknik (SDR) och antennkonstruktion

• Elektroniksystemdesign och -utveckling för NewSpaceapplikationer

• Rymdsystemteknik

• Produktionsteknik och kvalitetshantering för att uppnå mycket hög  
 och förutsägbar tillförlitlighet i rymden

Vårt mål är att göra nanosatelliter till förstahandsvalet för ett växande 
spektrum av kunder. För att ge marknaden bästa möjliga värdeerbju-
dande fokuserar vi på GomSpace på att utveckla kompakta lösningar. 
Det vill säga produkter med hög funktionstäthet, låg vikt, hög tillförlit-
lighet och ett attraktivt pris.

De två viktigaste tekniska drivkrafterna bakom skapandet av effektiva 
nanosatelliter med högt värde är:

• Möjligheten att utvinna stora mängder energi med solpaneler 
 monterade på den lilla satellitkroppen. För ju mer energi plattformen  
 kan generera desto snabbare och mer komplex nyttolast kan den  
 köra

• Möjligheten att överföra den största mängden data mellan 
 satelliterna och marken med lägst energiförbrukning. För ju mer  
 data plattformen kan överföra desto mer värde tillför den kunderna

Förutom att generera tillräckligt med energi för att driva nyttolasten och 
kommunikationssystemet måste också satellitplattformen manövrera 
och utföra eget underhåll i ett system i rymden. För att kunna göra det 
finns det några viktiga system som alltid måste fungera:

• Inbyggd dator som kan vara värd för plattformsprogrammet

• Plattformsprogram för att övervaka och köra systemen ombord på  
 plattformen

• Kraftsystem inklusive solpaneler för att utvinna maximal energi  
 från solen

• Reaktionshjul för att rotera satelliterna så att de kan peka i önskad  
 riktning

• Telemetriskt radiosystem för att utbyta ledning och kontroll och  
 tekniska data mellan satelliten och markkontrollstationen

• Framdrivningssystem för att ändra satelliternas position och för att  
 ta de ur omloppsbanan i slutet av livslängden

• Kommunikationssystem med intersatellitlänk (ISL) för att ansluta  
 satelliterna i ett datanätverk

• Mekanisk struktur för satellitplattformen för att fixera hela systemet  
 och kyla ned de elektroniska systemen

Vi tillverkar satellitplattformen i tre standardstorlekar. För närvarande 
har vi en 3U-satellit (U = Unit (enhet) på 10x10x10 cm), en 6U-satellit 
och vi har en 12U-satellit under utveckling. Varianter av dessa kan 
skräddarsys på särskild begäran. Även om satellitfunktionerna ökar 
med storlek består de i princip av samma delsystem. Därför planeras 
varje delsystem i ett utvecklingsprogram. Var och en av dem kan 
sträcka sig från den minsta till den största nanosatellitkonfigurationen, 
men största möjliga upprepning. Målet är därmed att kunna konfigurera 
en lösning för varje kundorder med största möjliga innehåll av standard-
produkter.

För närvarande utökar vi dessa funktioner ytterligare genom följande 
aktiviteter:

• Teknikprogram med Europeiska rymdorganisationen, som investerar  
 i utvecklingen av ny teknik inom den europeiska rymdindustrin i  
 sin strävan att utforska rymden. Detta är väldigt attraktivt eftersom  
 det är ytterst utmanande projekt som vi deltar i. Dock handlar det  
 om teknikutveckling och inte produktutveckling.

• Vår investering i nya produkter och funktioner. Det är här vi kan  
 fokusera på ett mycket bättre sätt att tillverka produkter effektivt i  
 serier.

• Engångsteknikaktiviteter i kundprojekt. Det vill säga när en ny  
 funktion utvecklas i ett kundleveransprojekt. Detta är vanligtvis  
 mycket dyrt eftersom det är ett ineffektivt sätt att göra utvecklingen,  
 och om inte funktionen kan användas som en del av en standard- 
 produkt sätter det dessutom press på marginalerna i kundprojektet.

Med teknik- och utvecklingsprogrammet är vårt mål att:

• Utöka vårt produktinnehåll i våra projekt och därigenom öka våra  
 marginaler

• Öka vår kvalitet och tillförlitlighet så att nanosatellitverksamheten 
 kan börja använda försäkringsprodukterna som i den etablerade  
 rymdverksamheten  

Så snart nanosatellitverksamheten har nått dit kan den utmana de 
större aktörerna på marknaden för satellitplattformar.
 
GomSpace är på god väg mot det målet.



10

Årsredovisning
2020

Nyckelresultat 2020

Orderingång Nettoomsättning (MSEK) Rörelseresultat (MSEK)

Orderingången ökade med 41 % till 270,7 MSEK Nettoomsättningen ökade med 43 % till 194,6 MSEK Rörelseförlusten minskade med 73 % till 30,3 MSEK

Introduktion av vår verksamhet
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ESG-tal (miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och företagsstyrning)
Allmänt
I den här tabellen presenteras GomSpace-koncer-
nens ESG-indikatorer för 2016 till 2020. De är be-
räknade utifrån Center for ESG Researchs Integrated 
Ratio Guideline. Alla beräkningar är baserade på 
tillgängliga data från alla GomSpace-enheter och 
är aggregerade på koncernnivå. Enheterna som 
omfattas är GomSpace Group AB, GomSpace A/S 
(Denmark), GomSpace Sweden, GomSpace Lux-
embourg, GomSpace North America och GomSpace 
Asia (Singapore). Faktorer som scope 1 och 2 
beräknas inte för kontor där ett mindre utrymme 
hyrs i en större kontorslokal. Därför är siffrorna som 
presenteras här endast avsedda som information.

Miljömässig hållbarhet
Miljöfaktorerna omfattar scope 1, scope 2, andelen 
förnybar energi som köpts samt vattenförbrukning. 
Scope 1-utsläpp beräknas baserat på GHG-pro-
tokollet och den brittiska regeringens GHG-om-
vandlingsfaktorer för företagsrapportering. Scope 
2-utsläpp beräknas med hjälp av IEA:s utsläppsfak-
torer 2020. Rapporterade data kommer endast från 
GomSpace A/S i Danmark, GomSpace Sweden 
och GomSpace Luxembourg. Övriga enheter arbetar 
från delade kontorslokaler och det är därmed 
kontorsägaren som rapporterar förbrukningen. 
Sverige använder dock enbart förnybar energi. 
Scope 1-bränslen omfattar perfluorcyklobutan 
(PFC-318) och svavelhexafluorid (SF6), liksom for-
donsrelaterade utsläpp. För 2020 har GomSpace 
slutat använda perfluorcyklobutan (PFC-318) och 
svavelhexafluorid (SF6), vilket förklarar minsk-
ningen under 2020. Andra bränslen förbränns på 
plats, men enligt GHG-protokollet har dessa inte 
någon global uppvärmningspotential. De anses 
därför vara oväsentliga. 2017 flyttade GomSpace 
A/S till nya lokaler och betalade under en del av 
året dubbelhyra. Detta är anledningen till den höga 
förbrukningen av vatten och el. Under 2019 började 
GomSpace A/S använda ny testutrustning med 
mycket hög elförbrukning.

Social hållbarhet
GomSpaces verksamhet har ökat de senaste fem 
åren och även antalet heltidsanställda har ökat. 
Under 2020 har antalet heltidsanställda minskat på 
grund av överkapaciteten 2019. Detta illustreras 
också av den minskade personalomsättningen 
från 2019 till 2020. Inom GomSpace har andelen 
kvinnor minskat från 20 % 2016 till 16 % 2020. 
Generellt sett domineras teknik- och rymdbran-
schen av män. GomSpace har inga kvinnor i 
ledningsgruppen, kvinnor är framför allt anställda i 
tillverkningsavdelningen. 

Företagsstyrning
Alla styrelseledamöter är män. VD-lönekvoten har 
ökat i takt med ökad verksamhet. VD:s lön har ökat 
med 28 % från 2019 till 2020 och medianlönen 
för anställda har ökat på grund av det minskade 
antalet heltidsekvivalenter 2019.

GomSpaces ESG-data beräknas och aggregeras på koncernnivå. Datapunkterna är baserade på Center 
for ESG Researchs Integrated Ratio Guideline. GomSpace har aggregerade data inom var och en av de 
angivna datapunkterna i hela koncernen.

Miljömässig hållbarhet
CO2 scope 1
CO2 scope 2
Förnybar energiandel
Vattenförbrukning         

Social hållbarhet
FTE:er (heltidsekvivalenter) 
i arbetsstyrkan
Könsmångfald, övergripande 
Könsmångfald, ledningen
Lönekvot mellan könen
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Grad av kundbibehållning

Företagsstyrning
Könsmångfald, styrelsen
Grad av närvaro vid styrelsemöten
Lönekvot VD 

* Andra bränslen används på plats för förbränning, men deras utsläpp är oväsentliga
** Omsättningen under 2019 är en följd av det höga antalet uppsägningar under året

Definition av ESG-tal återfinns på sidan 67.

2020Enhet

ton CO2e*
ton CO2e

%
m3

 % kvinnliga
% kvinnliga

 kvinnliga & manliga
%

dagar per FTE
%

%
%

flera

6,23
176,23

12%
1100

133,5
16%
0%

1,22
12%
5,16
65%

0%
98%
3,55

154,91
248,49

19%
638,75

168,4
19%

0%
1,36
30%
4,00
76%

0%
96%
2,78

141,72
368,20

13%
2601,00

119,4
21%

0%
1,33
4%

3,41
59%

20%
97%
3,62

154,04
84,61
19%

1085,92

198,9
22%

0%
1,36
9%

3,62
89%

20%
98%
3,91

0,24
213,58

12%
1656,00

45,0
20%

0%
1,21
7%

2,31
53%

0%
97%
2,81

2018 20162019 2017Avsnitt

GomSpaces ESG-data
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Investeringsinspiration
Vår introduktion till att investera i rymdmarknaden

Rymdmarknaden
Rymdmarknaden växer i en mycket intressant takt. Det som möjliggör 
tillväxten är den nya rymdekonomin, även kallad NewSpace. Denna 
nya era av rymdaktiviteter började med några enskilda entreprenörer 
för omkring 20 år sedan. Idag är de mest kända aktörerna Elon Musk 
med SpaceX, Jeff Bezos med Blue Origin, den numera avlidne Paul 
Allan med Stratolaunch samt Richard Branson med Virgin Galactic 
och Virgin Orbit. De har lyckats ge näring åt en ny era av investeringar 
i rymdaktiviteter. Den drivs av högst välkända ambitioner såsom att 
åka till Mars och månen, att erbjuda rymdresor till förmögna individer 
som drömmer om att se jorden från rymden och att erbjuda kom-
mersiella och statliga kunder möjligheten att utplacera kommersiella 
satelliter. 

Dessa investeringar från privata och kommersiella kunder har också 
drivit många länder till att upprätta eller återupprätta rymdprogram. 
Idag har upp emot 100 länder gått med i jakten på att undersöka och 
utforska rymden. Aktiviteterna sträcker sig från aktiviteter i låg om-
loppsbana för inrikessäkerhetssyften till utforskningar i yttre rymden 
för vetenskapliga syften och så småningom utvinning av sällsynta 
råvaror på asteroider och planeter.

De kommersiella lösningarna som utvecklats under NewSpace-eran 
är så konkurrenskraftiga att de stör rymdmarknaden. De tekniska 
funktionerna utvecklas ständigt och priserna sjunker i dramatisk takt.

Denna utveckling har varit skälet för investeringar i många nystartade 
tjänsteföretag, med målet att tillhandahålla data som samlats in från 
rymden eller tillhandahålla kommunikationstjänster.

Den har också ökat konkurrensen för de etablerade tjänsteleverantö-
rerna, framför allt inom satellitkommunikationsbranschen.

Rymdmarknadens tillväxt förväntas stiga från 366 miljarder USD 
20191 upp till mellan 1 100 och 2 700 miljarder USD 20402. För 
GomSpace är det viktigt att utvecklingen går mot mindre och mer 
flexibla satelliter som är mindre kostsamma att tillverka och utplacera.

Värdeerbjudande
GomSpace har ett unikt värdeerbjudande för utvecklingen i den nya 
rymdekonomin. Vi är bland de världsledande inom nanosatellitseg-
mentet. Därför är vi mycket väl positionerade för att tillgodose de 
växande möjligheterna att utnyttja den låg omloppsbanan för flera nya 
applikationer som kan uppstå allt eftersom tekniken kommer på plats.

Efter att ha fått värdefull erfarenhet genom ett antal testuppdrag och 
IOD-uppdrag för kommersiella applikationer och efter att ha påbörjat 
utvecklingen av högst avancerade rymduppdrag med Europeiska 
rymdorganisationen, tillsammans med våra investeringar i produktut-
veckling, närmar vi oss nu en mycket viktig milstolpe där vi har all 
teknik som krävs för att börja konkurrera med etablerade aktörer på 
marknaden om de stora och avancerade satellitsystemprojekten.

Vi tillverkar för närvarande en 12U-nanosatellit med hög effekt och 
intersatellitlänk (ISL). Denna ger oss en mycket konkurrenskraftig 
lösning som kan konkurrera med mycket större och tyngre satelliter 
och som är betydligt billigare att placera ut.

Med denna nivå på teknik kan vi nu börja marknadsföra lösningar med 
ett globalt satellitsystem som kan utföra professionella och avancera-
de applikationer för våra kunder i ett avancerat kommunikationsnät-
verk.

Under de senaste åren har vi utvecklat en ny och mycket avancerad 
programvara för att tillhandahålla teknisk service på satellitsystemen. 
Detta är ett stort steg mot att ge kunderna en komplett systemlösning 
som tillhandahåller länken mellan satelliterna och kundernas affärs-
system. 

Framtida utveckling
För att säkerställa vår plats bland vinnarna inom 
marknadens nanosatellitsegment kommer vi att arbeta med följande 
för att förbättra vår position på marknaden: 

• Vara ledande när det gäller att förbättra nanosatellit-teknikens  
 tillförlitlighet och förutsägbarhet för att göra det möjligt för våra 
 kunder att erhålla avancerade finansierings- och försäkringsinstru- 
 ment 

• Fortsätta att utöka funktionerna hos nanosatelliterna på ett industriellt  
 sätt

• Fortsätta att utveckla programvaran på systemnivå för att följa
 färdplanen mot att i allt högre grad fungera sömlöst med kundens  
 datasystem och utveckla programvaran på satelliten så att den i  
 allt högre grad kan vara mjukvarudefinierad

Med den tekniska nivå vi redan har och som vi fortsätter att utveckla 
väntar stora möjligheter för GomSpace i framtiden.

Eftersom vi deltar i utvecklingen av en ny bransch är det av yttersta 
vikt att vi investerar i att utveckla de nya marknaderna för vår fantas-
tiska teknik. 

Introduktion av vår verksamhet

1 https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/
2 European Investment Bank, ”The future of the European space sector”(https://www.eib.org/attachments/thematic/future_of_european_space_sector_en.pdf)

https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/
https://www.eib.org/attachments/thematic/future_of_european_space_sector_en.pdf
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för GomSpace 
Group AB (publ), organisationsnummer 559026-
1888, med registrerat säte i Uppsala, Sverige, 
presenterar härmed årsredovisningen för moder-
bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. 
Numerisk information som anges inom parentes i 
denna årsredovisning är siffrorna för räkenskaps-
året 2020 eller rapporteringsdatumet per den 31 
december 2020.

Ägarskap
GomSpace A/S, GomSpace Sweden AB, GomSpace 
Orbital ApS, GomSpace ASIA Pte Ltd, GomSpace 

Information om verksamheten
GomSpaces överordnade syfte är att tillverka nanosatelliter såväl som komponenter och nyckelfärdiga 
lösningar för satelliter.

Resultat per aktie beräknas i enlighet med IAS 33 (not 25). Övriga nyckeltal beräknas i enlighet med 
definitionerna av nyckelkvoter. I årsredovisningen presenterar GomSpace alternativa målresultat som inte 
definieras av IFRS. Det bedöms att dessa finansiella nyckeltal kommer att bidra till ökad jämförbarhet och 
ökat värde vid utvärderingen av årets resultat likväl som tidigare års resultat. Se not 1 för definition.

Koncernen
Nyckeltal
Nettoomsättning        
Bruttoresultat         
Rörelseresultat        
Resultatandelar från intressebolag       
Finansnetto         
Resultat före skatt        
Investeringar i immateriella tillgångar       
Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar        
Summa tillgångar        
Eget kapital         
Summa skulder         
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Kassaflöde från investeringsverksamheten       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten       
Likvida medel        
Netto rörelsekapital         

* Jämförelsesiffrorna är inte omräknade till effekten av IFRS 16-implementeringen.

** Jämförelsesiffrorna är inte omräknade till effekten av implementeringen av IFRS 9 och IFRS 15.

2020 2018*)2019

194 576
47 646

-30 261
-9 029
-8 369

-47 659 
14 757

900
403 048
247 421
155 627
43 444

-16 662
-10 006 
133 608
10 929

136 263
17 994

-113 856
-25 967
-6 708

-146 531 
14 998

6 953
436 753
295 682
141 071
-92 627
-32 678
-16 518 
106 227
-20 522

153 384
38 549

-116 601
-2 112
-4 098

-122 811 
61 444

25 348
608 542
441 843
166 699

-102 567
-81 804 
357 163 
248 754

6 010

96 405
26 884

-67 610 
4 591

-3 496
-66 515 
38 908 

18 500
313 069
185 315
127 754

-8 406
-79 940 
110 018
84 170
23 606

54 142
25 201

-14 510 
21 386
-1 389 
5 487

21 848

6 447
209 093
146 106

62 987
-17 368
-14 972 
105 275

59 803
-7 399

2016*)**)2017*)**)TSEK

5-årsöversikt

North America LLC och GomSpace Luxembourg 
S.A.R.L. är de företag som ingår i GomSpace 
Group. GomSpace Group AB är holdingbolaget 
som är listat på Nasdaq First North Premier i 
Stockholm.

Koncernen består av GomSpace Group AB (org.nr 
559026-1888), GomSpace A/S (org.nr 30899849), 
GomSpace Sweden AB (org.nr 556643-0475), 
GomSpace Orbital ApS (org.nr 38173561), 
GomSpace Asia Pte Ltd (org.nr 201707094C), 
GomSpace North America LLC (org.nr S667083-
2) och GomSpace Luxembourg S.A.R.L. (nr. 
B218666)

Kvoter
Bruttomarginal (%)         
Rörelsemarginal (%)        
Nettomarginal (%)         
Avkastning på investerat kapital (%)        
Avkastning på eget kapital (%)        
Soliditet (%)         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK       
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

Genomsnittligt antal anställda     
Antal utestående
aktier, genomsnitt         
Antal utestående aktier 
per den 31 december      
 

2020 2018*)2019

24%
-16%
-22%
-11%
-16%
61%

-0,83
-0,83

133

52 274 803

52 274 803

13%
-84%

-111%
-35%
-41%
68%

-2,90
-2,90

168

52 274 803

52 274 803

25%
-76%
-73%
-18%
-36%
73%

-3,93
-3,93

199

28 620 451

52 274 803

28%
-70%
-56%
-17%
-33%
59%

-2,09
-2,08

119

25 805 411

26 257 334

47%
-27%
17%
4%

11%
70%
0,62
0,62

45

14 592 504

24 507 334

2016*)**)2017*)**)TSEK

GomSpace
Group AB

GomSpace A/S

100 %

GomSpace A/S
Orbital ApS

100 %

GomSpace 
Sweden AB

100 %

GomSpace 
North America LLC

100 %

GomSpace Asia Ltd

100 %

GomSpace 
Luxembourg ApS

100 %

Aerial & Maritime Ltd.

39 % 

Aerial & Maritime
Denmark ApS

100 %

Aerial & Maritime
Sweden AB

100%

Introduktion av vår verksamhet
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Moderbolaget
Nettoomsättning        
Rörelseresultat
Resultatandelar från intressebolag       
Finansnetto         
Årets resultat        
Summa tillgångar         
Eget kapital         
Summa skulder         
Rörelsemarginal (%)        
Nettomarginal (%)         
Avkastning på investerat kapital (%)       
Avkastning på eget kapital (%)        
Soliditet (%)         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK       
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

201820192020

24 893
-6 570

0
-398

-5 703
606 710
580 646

26 064
-26%
-23%

-1%
-1%
96%
-0,11
-0,11

25 676
-7 662

-12 442 
2 121

-21 503
562 502
561 118

1 384
-30%
-84%
-4%
-5%

100%
-0,41
-0,41

25 841
-6 537

-11 672 
1 587

-47 687
515 111
513 924

1 187
-25%

-185%
-9%
-9%

100%
-0,91
-0,91

21 482
-6 367

0
1 999
-2 112

224 875
223 349

1 526
-30%
-10%

-1%
-1%
99%
-0,08
-0,08

1 708
-6 138

0
-230

-6 368
153 451
129 397

24 054
-359%
-373%

-4%
-5%
84%
-0,44
-0,44

20162017TSEK

Moderbolaget grundades 11 september, 2015. 
Definition av nyckeltal och kvoter definieras i not 1.

Introduktion av vår verksamhet
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Finansiell översikt

Orderstock 1 januari, 2018        
Valutajustering och      
Orderingång
Annullerade order*        
Omvandlade till intäkter        
Orderstock 31 december 2019        

Valutajustering        
Orderingång         
Annullerade order         
Konverterade till intäkter       
Orderstock 31 december 2020        
          

* I det kommersiella affärsområdet har vi valt att utesluta Sky and Space Global eftersom de inte uppfyllde sin del av 
avtalet – deras order har ett värde på 613 020 TSEK.

Kommer-
siellt

Forskning och
utveckling Försvar

3 282
639

10 111
-1 186

-11 618
1 228

-3 110     
18 463

-533
-13 720

2 328

685 374
16 708
72 732

-638 023
-72 801
63 990

5 409
   48 713

-9 237
-78 118
30 757

1 866 
-1 356 
4 324

0
-3 809
1 025

-2 850 
36 452 

0
-9 069
25 558

24 880 
 6 035

105 187
-1 570

-48 035
86 497

-8 831
167 075 

-134
-93 669
150 938

 715 402
22 026

192 354
-640 779
-136 263
152 740

-9 382
    270 703

-9 904
-194 576
 209 581

SummaTeknikTSEK

Affärsområde

Orderingång 2020 uppdelat efter affärsområde Orderingång 2019 uppdelat efter affärsområde

Orderingång och orderstock
Orderingången under 2020 ökade med 41 % till 
270 703 TSEK (192 354). Den största delen av 
orderingången ligger fortfarande inom teknikområ-
det, men vi har ökat orderingången inom områden 
forskning och utveckling samt försvaret.  

Under året har vi ingått betydande kontrakt. Vi har 
tecknat avtal med Europeiska rymdorganisationen i 
teknikområdet till ett totalt belopp av 146 211 TSEK. 
I försvarsområdet har vi tecknat ett avtal med 
norska försvarsforskningsinstitutet FFI till ett belopp 
av 18 992 TSEK samt avtal med det colombianska 
flygvapnet till ett belopp av 11 556 TSEK. I det kom-
mersiella affärsområdet har vi tecknat en stor order 
för mjukvarudefinierade radiomoduler och antenn-
system i Nordamerika till ett belopp av 5 697 TSEK 
och vi har även tecknat ett avtal med NSSTC-UAEU till 
ett belopp av 4 745 TSEK. I området forskning och 
utveckling har vi tecknat ett avtal med University of 
Arizona värt 4 804 TSEK.

Resultatet av vårt förlikningsavtal med Aerial & 
Maritime Ltd. är en annullering av det återstående 
ordervärdet på 9 047 TSEK.

Orderstocken har ökat med 37 % till 209 581 TSEK 
(152 740), vilket ger oss en bra position nästa år. 
Vår förväntan för 2021 är att generera mellan 210 
och 235 MSEK i intäkter från orderingång och 
orderstock

Intäkter och rörelseresultat
Intäkterna för 2020 ökade till 194 576 TSEK 
(136 263). Försäljningen av satellitlösningar ökade 
med 53 % till 150 896 TSEK (98 827) och försälj-
ningen av plattformar, nyttolaster och delsystem 
ökade med 18 % till 43 680 TSEK (36 947). Intäk-
terna var högre än våra förväntningar för året på 
160–185 MSEK.

Intäktsökningen beror främst på försäljningen av 
satellitlösningar Under första halvan av 2020 gjorde 
vi en ny uppskattning av projekten. Den nya upp-
skattningen var särskilt relaterad till omarbetning 
och tidsförbrukning i utvecklingsverksamheten. 
Under andra halvan av 2020 påverkades försälj-
ningen av satellitlösningar av underleverantörernas 
framsteg. Den ökade försäljningen av plattformar, 
nyttolaster och delsystem beror främst på förbätt-
rad prestanda inom tillverkningen och effektivt 
orderutförande.

Under andra kvartalet 2020 hade förlikningsavtalet 
med Aerial & Maritime Ltd. en engångseffekt på 
intäkterna med ett belopp på 4 814 TSEK. 

Vår största kund 2020 var Europeiska rymdorga-
nisationen (ESA), med en intäktsandel på 40 % 
(31 %).

Under 2020 utgjorde intäkter relaterade till nya 
kunder 17 % jämfört med 10 % 2019.

Bruttomarginalen för 2020 var 24 % (13 %). Brut-
tomarginalen påverkas positivt av ökad försäljning 
av plattformar, nyttolaster och delsystem med en 
högre marginal än försäljningen av satellitlös-
ningar och en omvärdering av lagerkomponenter 
på 3 935 TSEK.

Under 2020 förbättrades rörelseresultatet med 276 
% till negativa -30 261  TSEK (negativa -113 856). 
Förbättringen är främst ett resultat av vårt ökade 
och fortsatta fokus på att sänka kostnaderna för 
den stora minskningen av överkapacitet 2019. 
Under 2020 har vi ökat kapacitetsutnyttjandet och 
lagt fler timmar på kundprojekt. Försäljnings- och 
distributionskostnader påverkas av en förlustavsätt-
ning på 3 411 TSEK (13 343).

Resultatandelar från intressebolag
Förlustandelen från intressebolag uppgår till 9 029 
TSEK (25 967). Beloppet omfattar en förlustandel 
på 3 166 TSEK (2 621) från Aerial & Maritime 
Ltd. Under 2020 ingick Aerial & Maritime Ltd. och 
GomSpace ett förlikningsavtal om att projektet 
ska avvecklas och att Aerial & Maritime Ltd. ska 
träda i solvent likvidation. Vi kommer att behålla de 
åtta nanosatelliterna och har accepterat att inte få 
någon utdelning från likvidationen. Utifrån detta har 
vi skrivit ned vårt 39 % ägande i Aerial & Maritime 
Ltd. med ett belopp på 5 863 TSEK (23 346). 

Nettoomsättning

(M
SE

K)

Finansiell översikt

Order intake 2020 split per segment Order intake 2019 split per segment

  TEKNIK: 62 %                           

  FORSKNING OCH UTVECKLING: 7 %           

      

  FÖRSVARET: 13 %

  KOMMERSIELLT: 18 %     

      

  TEKNIK: 55 %                           

  FORSKNING OCH UTVECKLING: 5 %           

      

  FÖRSVARET: 2 %

  KOMMERSIELLT: 38 %     
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Skatt och uppskjuten skatt
Koncernen redovisade en total uppskjuten skatte-
fordran på 1 541 TSEK. Av den totala uppskjutna 
skattefordran avser ett belopp på 11 856 TSEK 
(11 707) skattemässigt underskottsavdrag. Kon-
cernen hade en effektiv skattesats på 9 % (-4 %) 
under 2020.

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
2020 ökade med 136 071 TSEK från -92 627 till 
43 444 TSEK.

Rörelsekapitalet påverkades positivt med 15 483 
TSEK (21 045) från kortfristiga fordringar, 12 559 
TSEK (negativa -5 769) från leverantörsskulder, 
8 511 TSEK från entreprenadarbeten (negativa -2 
824), men påverkades negativt med 2 316 TSEK 
(positiva 5 917) från varulager. 

Fler leveranser från underleverantörer i december 
ledde till ökade skulder under Q4 och har påverkat 
rörelsekapitalet positivt. Förskottsbetalningar avse-
ende entreprenadarbete från stat och myndigheter 
har också påverkat rörelsekapitalet. Lättnadsåt-
gärder från den danska staten till följd av covid-19 
innebar uppskjutna löneskatter på 8 114 TSEK. 
Detta kommer att återbetalas under 2021.

Investeringar i immateriella tillgångar avseende 
egna utvecklingsprojekt för kundprojekt uppgick till 
23 886 TSEK (31 513) för 2020, exklusive bidrag. 
Investeringar beskrivs i avsnittet om produktutveck-
ling. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 900 TSEK (6 953).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår 
till negativa -10 006  TSEK (-16 518). Kassaflöde 
från finansieringsverksamheten påverkas av att 
återbetalningar till Vækstfonden för andra halvan 
av 2020 sköts upp till 2021.

Likvida medel i slutet av Q4 2020 uppgick till 
135 502 TSEK (127 160).

Eget kapital
Den 31 december 2020 uppgick det egna kapitalet 
till 247 421 TSEK (295 682). För 2020 redovisas 
ett belopp på 493 TSEK (2 028) som aktierelaterade 
ersättningar avseende incitamentsprogrammet för 
koncernens anställda.

Marknadsutsikter
Under 2021 räknar vi med att generera mellan 
210 och 235 MSEK i intäkter från orderingång och 
orderstock.

Aktieägarna bör inte förvänta sig några utdelningar 
på kort till medellång sikt.

Övrig icke-finansiell information
Information om ersättning och andra anställnings-
villkor för ledande befattningshavare återfinns i 
noterna 4 och 5.

Finansiell översikt

Teknologi
Tillverkning
Försäljning och distribution
Administration
Antal anställda
Antal heltidsanställda

2020

85
31
11
11

138
133

62%
22%
8%
8%

100%

2019

82
30
11
11

134
168

61%
22%
8%
8%

100%

2018

111
69
22
29
231
199

48%
30%
10%
13%

100%

2017

97
35
16
28

176
119

55%
20%
9%

16%
100%

KONCERNEN
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Riskhantering
På grund av sin verksamhet är koncernen exponerad 
för olika finansiella risker, inklusive ändringar av 
valutakurser, ränta, likviditet och kreditrisker. Kon-
cernen hanterar risker centralt och följer de policyer 
som har godkänts av styrelsen. Mer information 
finns i not 29 Finansiella risker.

Riskfaktorerna som anges nedan förknippas främst 
med dotterbolagen GomSpace A/S, GomSpace 
Sweden AB, GomSpace Orbital ApS, GomSpa-
ce Asia Pte Ltd, GomSpace North America LLC 
och GomSpace Luxembourg S.A.R.L. samt det 
intressebolaget Aerial & Maritime Ltd. och den verk-
samhet det för närvarande driver. Ett antal faktorer 
kan påverka företagets verksamhet, ekonomiska 
ställning och framtida resultat negativt. Vissa av 
riskerna rör företaget medan andra risker inte har 
någon särskild koppling till företaget. Det kan också 
finnas risker och osäkerheter som företaget för 
närvarande inte är medvetet om, eller bedömer som 
oväsentliga, men som kan komma att visa sig vara 
väsentliga. Riskerna som räknas upp presenteras 
inte i prioritetsordning eller i någon annan särskild 
ordning. Nedanstående risker anses inkludera de 
viktigaste kända riskerna för företagets framtida 
utveckling. De kan alla påverka företagets verk-
samhet, ekonomiska ställning och framtida resultat 
negativt. 

Låg Medel Hög
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Beskrivning Effekt Balansering Riskbedömning 2020

Nanosatellitmarknaden kan stagnera. Marknaden kan 
också utvecklas på ett sätt som företaget inte har möj-
lighet att anpassa sig till. Även om marknaden blir både 
stor och bred kan företaget ställas inför konkurrens 
från andra aktörer som har bättre finansiella villkor 
och/eller är bättre förberedda på marknadens krav.

Konkurrens kan leda till en situation där företaget 
måste konkurrera på andra villkor, såsom pris. En 
av de stora utmaningarna är att säkerställa rätt 
positionering av företaget när det gäller teknik och 
kunder och därigenom säkra beställningar och 
lönsamhet.

Vi följer och omvärderar vår pågående verksamhet 
med kvartalsvisa prognoser och en årlig uppdate-
ring av våra femårsplaner. Dessutom anpassar vi 
företaget till marknadsläget, bland annat genom att 
fokusera på resurserna.

Under 2020 har vi sett förseningar i utplaceringen 
av nanosatelliter och projekt för spårning av 
luftfarkoster som beror på covid-19-pandemin. 
Konkurrenterna har infört satellit-as-a-service på 
marknaden. Detta nya sätt att sälja satelliter medför 
nya möjligheter på marknaden.

1. Nya marknader och tillväxtmarknader

1. Nya marknader och 
    tillväxtmarknader

2. Nyckelpersonal 

3. Risker relaterade 
    till produkternas kvalitet

4. Konkurrens

5. Risker relaterade till kunderna  

6. Risker relaterade till
    förvärv, dotterföretag
    och intressebolag

Sammantagen riskbedömning 
efter balansering:

Låg risk

Hög risk

2020

Låg risk

Hög risk

2019

Finansiell översikt

1

1

2

2

3

3

4

5

6 6

4
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2. Nyckelpersonal

3. Risker relaterade till produktens kvalitet

4. Konkurrens

Finansiell översikt

Beskrivning Effekt Balansering Riskbedömning 2020

Covid-19-pandemin har ingen större effekt på vår 
verksamhet och vi känner oss trygga med vår 
nuvarande kundportfölj som till stor del innehåller 
lågriskkunder. Vi följer löpande upp verksamheten 
mot rådande marknadsläge.

Av dessa skäl har den potentiella ekonomiska 
påverkan och sannolikheten att risken inträffar höjts 
i koncernens riskbedömning för 2020.

1. Nya marknader och tillväxtmarknader (fortsättning)

Företaget är främst beroende av sin förmåga att 
locka och behålla kompetent personal. Dessutom 
måste koncernen kunna rekrytera och behålla viss 
kompetent personal för att kunna fortsätta växa och 
uppnå framtida framgångar.

Företaget är beroende av sin förmåga att utveckla 
och leverera produkter som håller en viss kvalitet. 
Även om företaget bedömer att produkterna håller 
en viss kvalitet så kan kundernas krav avvika från 
det koncernen tillverkar.

Företaget kan inte vara säker på sin marknads-
andel eller konkurrenternas position när det gäller 
teknik och produkter och dessutom kan nya aktörer 
komma fram.

Konkurrensen kan leda till marknader där konkur-
rensen på områden som pris och kvalitet är hög.

Om koncernen förlorar och inte kan ersätta någon 
av nyckelmedarbetarna kan det störa såväl på-
gående projekt som andra utvecklingsplaner som 
koncernen har.

Om företaget fokuserar på fel utvecklingsprojekt 
eller inte kan utveckla sina produkter så att de upp-
fyller marknadens förväntningar så kan det få en 
negativ effekt på företagets verksamhet, ekonomiska 
ställning och lönsamhet i framtiden.

Om vi inte kan svara på en sådan utveckling kan 
det leda till att vi går miste om beställningar och 
marknadsandelar.

Vi strävar efter att finnas nära våra kunder och att 
erbjuda en bred produktportfölj så att kunderna 
kan dra fördel av vår erfarenhet inom branschen. 
Dessutom strävar vi efter att delta i flera utveck-
lingsprojekt tillsammans med ESA som kommer att 
leda till ytterligare erkännande inom branschen.

Under året har vi mött stark konkurrens om de 
kommersiella kunderna. Trots detta är orderingången 
för 2020 som vi förväntat oss.  
Konkurrenterna har börjat sälja satelliter som en 
tjänst och undersöker nya sätt att sälja satelliter. 

Den potentiella finansiella effekten och sannolikheten 
att risken inträffar har ökat något jämfört med förra 
året.

Avdelningen som arbetar med kvalitetssäkring 
säkerställer att produkterna kvalitetkontrolleras och 
att sådana kontroller dokumenteras och följs upp 
på regelbundet basis.

Under 2020 har vi blivit certifierade enligt ISO 
9001:2015 och därigenom förbättrat vår rutin för att 
stärka produkternas kvalitet.

Produkternas kvalitet är en av de mest kritiska 
faktorerna för våra kunder. Att vara certifierade enligt 
ISO 9001:2015 är ett steg framåt i att förbättra 
kvaliteten i det dagliga arbetet.

Av denna anledning har den potentiella finansiella 
effekten och sannolikheten att risken inträffar minskat 
något jämfört med förra året.

Vi säkerställer att GomSpace är och fortsätter att 
vara en spännande arbetsplats. GomSpace strävar 
efter att erbjuda anställning på gynnsamma villkor 
och att finnas i attraktiva områden.

Vi är beroende av kvalificerade medarbetare 
med rätt kompetens för att utföra våra nuvarande 
projekt.

Vår övergripande personalomsättning för 2020 är 
12 % jämfört med 30 % 2019. 

Covid-19-pandemin har skapat en osäkerhet 
på marknaden och därmed även en osäkerhet 
beträffande jobbmöjligheter. Detta har minskat den 
potentiella finansiella effekten och sannolikheten att 
risken inträffar jämfört med förra året.
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Följande medel finns tillgängliga för moderbolaget (SEK):

Överkursfond        
Balanserade vinstmedel        
Årets resultat      
       

Ska fördelas enligt följande:       
Betalas ut som utdelning        
 
Balanseras i ny räkning     

578 311 459
-20 360 872 
-47 687 479
510 263 108

0
510 263 108 
510 263 108 

2020

Ledningen föreslår för årsstämman att ingen utdelning görs för räken-
skapsåret 2020.

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Disposition av årets resultat.

Finansiell översikt

Beskrivning Effekt Balansering Riskbedömning 2020

Idag kommer en stor del av koncernens försäljning 
och intäkter från ett fåtal stora kunder. Det finns en 
risk att kunderna inte lägger order eller på annat 
sätt inte uppfyller sina respektive åtaganden på 
grund av exempelvis svaga finansiella resurser, 
eller andra förhållanden som är utom företagets 
kontroll. Det finns en risk att företaget inte kan ingå 
kundavtal med gynnsamma villkor.

Resultaten från förvärv, dotterbolag och intresse-
bolag innebär vissa risker eftersom de kanske inte 
motsvarar den önskade affärsstrategin och inte blir 
framgångsrika.

Osäkerheter i redovisning och 
värdering
Värdering av vissa tillgångar och skulder kräver 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som 
rör framtida händelser. Se även not 2.

Ovanliga händelser
Koncernens ställning per den 31 december 2020 
samt koncernens kassaflöde för räkenskapsåret 
2020 har inte påverkats av några ovanliga händelser.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har skett efter balans-
dagen.

Moderbolaget
Moderbolaget GomSpace Group AB hade totala 
intäkter på 25 841 TSEK (25 676) för 2020. Moder-
bolaget hade totala kostnader på -32 378 TSEK 
(33 338) för 2020. Rörelseresultatet för 2020 är 
-6 537 TSEK (-7 662). Moderbolaget har bokfört en 
nedskrivning av investeringar i dotterbolag på 
31 065 TSEK (0) och en nedskrivning av inves-
teringar i dotterbolag på 11 672 TSEK (12 442). 
Nettoförlusten för 2020 är 47 687 TSEK (en 
nettoförlust på 21 503).

Skatt och uppskjuten skatt
Moderbolaget, GomSpace Group AB, har en ej 
redovisad uppskjuten skattefordran om totalt 75 601 
TSEK (70 764) och en redovisad uppskjuten skatte-
fordran om totalt 0 TSEK (0) avseende skattemässiga 
underskottsavdrag.

Vi riskerar att gå miste om betalningar om en kund 
inte kan betala eller om vi inte når milestones.

Det innebär kostnader att avveckla dotterbolag och 
fullfölja eventuella skyldigheter som vi har åtagit 
oss, såsom hyreskostnader. Vi har skrivit ned 
värdet på intressebolag och påbörjat likvidationen 
av företaget.

Vårt mål är en gäldernärsförsäkring för att få insikt 
i kundernas finansieringssituation samt att tillämpa 
etappvis betalning med ett positivt kassaflöde.

Vi bevakar och omvärderar vår pågående verksam-
het inom dotterbolagen med kvartalsvisa prognoser 
och en årlig uppdatering av våra femårsplaner.

För 2020 avser den största delen av orderstocken 
en kund. För att sprida risken strävar vi efter att öka 
försäljningen inom affärsområden kommersiellt, 
forskning och utveckling samt försvaret. 

Vi är trygga med vår nuvarande kundportfölj, som 
främst består av offentliga kunder med låg risk.

Av dessa anledningar är den potentiella finansiella 
effekten och sannolikheten att risken inträffar oför-
ändrade jämfört med förra året.

Intressebolaget Aerial & Maritime Ltd:s projekt för 
spårning av luftfarkoster har stoppats och företaget 
ska träda i solvent likvidation. 

Av denna anledning har den potentiella finansiella 
effekten och sannolikheten att risken inträffar mins-
kat jämfört med förra året.

5. Risker relaterade till kunder

6. Risker relaterade till förvärv, dotterbolag och intressebolag
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Bolagsstyrningsrapport

Allmänna upplysningar

Introduktion
GomSpace Group AB är ett svenskt aktiebolag med 
säte i Stockholm. Genom sina dotterbolag utvecklar 
och tillverkar företaget nanosatelliter samt kom-
ponenter och nyckelfärdiga lösningar för satelliter. 
Sedan juni 2016 är företaget börsnoterat på Nasdaq 
First North Premier Growth Market.

Som ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North 
Premier Growth Market måste företaget följa 
Svensk kod för bolagsstyrning (“koden”) och upp-
rätta en årlig bolagsstyrningsrapport från och med 
räkenskapsåret 2019.

GomSpace betraktar god bolagsstyrning som 
en stor och väsentlig del av sin kärnverksamhet. 
Följaktligen följer företaget koden i alla väsentliga 
och obligatoriska delar vid upprättandet av denna 
bolagsstyrningsrapport. 

Bolagsstyrningsstruktur
Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler 
för företagets organisation. Den föreskriver att det 
ska finnas tre beslutsfattande organ: bolagsstämman, 
styrelsen och verkställande direktören (VD) i ett 
hierarkiskt förhållande till varandra. Det ska också 
finnas ett övervakningsorgan, revisorn, som utses 
av bolagsstämman.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan 
aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och 
företagsledningen enligt gällande lagar, regler och 
rekommendationer samt GomSpaces bolagsord-
ning, styrelsens arbetsordning och andra interna 
instruktioner.

Den aktuella bolagsordningen finns på företagets 
webbplats.

Regelverket består av aktiebolagslagen, som gäller 
för den marknad där företagets aktier är noterade 
för handel (Nasdaq First North Growth Market – 
Rulebook), och koden.

Aktieägare
Information om företagets aktieägare återfinns på 
sidan 27 i årsredovisningen.

Bolagsstämman
Årsstämman hålls i Stockholm inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman antar 
årsredovisningen och beslutar hur resultatet ska 
fördelas. Dessutom beslutar årsstämman om an-
svarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, 
väljer styrelseledamöter och revisor(er) samt fast-
ställer deras arvoden. Årsstämman beslutar också 
om andra ärenden som styrelsen har inkluderat i 
kallelsen till årsstämman.

När det gäller bolagsstämman har företaget inte 
avvikit från koden.  

Årsstämman 2020 ägde rum den 24 april 2020. En 
kopia på protokollet finns på företagets webbplats 
under “General Meetings”. 

Årsstämman 2021 kommer att äga rum den 23 april 
2021 klockan 10.00 på Setterwalls Advokatbyrås 
kontor på Sturegatan 10 i Stockholm.

Nomineringskommittén
Nomineringskommittén ska lägga fram förslag till 
årsstämman angående ordförande för stämman,
val av ordförande och övriga styrelseledamöter, 
revisor(er) samt arvoden och andra ersättningar 
som ska betalas till respektive styrelseledamot och 
revisor(er). Vidare ska nomineringskommittén lägga 
fram förslag på eventuella ändringar av principerna 
för nomineringskommitténs tillsättning och instruk-
tionerna för nomineringskommittén.     

Vid årsstämman den 24 april 2020 beslutades det 
att inte ändra de principer för nomineringskommit-
téns tillsättning och instruktioner för nominerings-
kommittén som antogs vid årsstämman 2019. Nomi-
neringskommittén består av styrelseordföranden samt 
tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna 
efter antal röster i slutet av tredje kvartalet varje 
år. Nomineringskommittén ska utse en ordförande 
bland sina ledamöter. Styrelseordföranden får inte 
utses till ordförande för nomineringskommittén.

AKTIEÄGARNA UTGÖR ÅRSSTÄMMAN

NOMINERINGS- 
KOMMITTÉN

STYRELSEN

ÅRSSTÄMMAN

VD OCH KONCERNLEDNING

INTERNA STYRDOKUMENT
Bolagsordning, styrelsens arbetsordning, 

Vd-instruktion, kommunikationspolicy och finanspolicy. 
Policydokumentet och handböckerna med regler och 
rekommendationer, principer och riktlinjer för företa-

gets verksamhet och dess anställda.

REVISORER
Ansvar för kontroll av hela verksamheten.
Rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

EXTERNA STYRDOKUMENT
Aktiebolagslagen, andra gällande 

lagstiftningar och regler, Nasdaqs regelverk för emit-
tenter samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag

Vald Vald Information

Information

Mål och strategier Rapporter och kontroll

Information

När det gäller årsstämman 2021 har följande 
aktieägare utnyttjat sin rätt att utse en ledamot till 
nomineringskommittén: Hansen & Langeland ApS, 
Borean, Longbus Holding och NOVI. Var och en 
av de ovannämnda aktieägarna har utsett följande 
ledamöter:

• Jens Langeland, utsedd av     
 Hansen & Langeland ApS

• Stefan Gardefjord, utsedd av      
 Borean and Longbus Holding

• Henrik Lundum, utsedd av NOVI    
 
Till följd av minskat innehav avgick ledamoten 
(Henrik Lundum) som utsetts av NOVI från nomi-
neringskommittén den 1 januari 2021. Nomine-
ringskommittén håller på att utse en ny ledamot i 
enlighet med principerna för nomineringskommit-
téns tillsättning och instruktionerna för nominerings-
kommittén.

Den tidigare styrelseordföranden (Jukka Pertola) 
och nuvarande styrelseordförande (Jens Maaløe) 
anses båda vara oberoende av företagets största 
aktieägare.

Enligt principerna för nomineringskommitténs 
tillsättning och instruktionerna för nomineringskom-
mittén ska nomineringskommittén vara sammansatt 
på ett sådant sätt och utföra sådana uppgifter som 
från tid till annan anges i koden.

Principerna för nomineringskommitténs tillsättning 
och instruktionerna för nomineringskommittén 
finns som en bilaga till årsstämmans protokoll från 
2019 i sektionen om bolagsstyrning på företagets 
webbplats. 

Ingen mångfaldspolicy krävs för nomineringskom-
mittén i dess arbete, varken enligt lag eller koden.

Styrelseledamöternas uppgifter
Styrelsens arbetsordning omfattar bland annat 
följande uppgifter:

• att utse, utvärdera och om nödvändigt entlediga  
 den verkställande direktören,

• att fastställa företagets övergripande mål och   
 strategier,

• att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar   
 risker och affärsmöjligheter för företaget,

• att definiera lämpliga riktlinjer för att styra före  
 tagets agerande i samhället i syfte att säkerställa  
 dess långsiktiga förmåga att skapa värde.

https://gomspace.com/general-meetings.aspx
https://gomspace.com/articles-of-association.aspx
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Allmänna upplysningar

• att säkerställa ett lämpligt system för uppföljning 
 och kontroll av företagets verksamhet och före-  
 tagets risker som är förknippade med dess verk- 
 samhet, att se till att det finns en tillfredsställande   
 kontroll av företagets efterlevnad av lagar och   
 andra föreskrifter som är relevanta för företagets 
 verksamhet samt tillämpningen av interna 
 riktlinjer och

• att säkerställa att företagets externa kommuni-  
 kation präglas av öppenhet och är korrekt, 
 tillförlitlig och relevant.

I enlighet med arbetsordningen ska varje styrelsele-
damot:

• bilda en självständig åsikt om varje ärende   
 som behandlas av styrelsen och begära all  
 information som han eller hon anser nödvändig 
 för att styrelsen ska kunna fatta välgrundade   
 beslut,

• kontinuerligt inhämta information om företagets  
 verksamhet, organisation, marknader, osv. som  
 är nödvändig för att utföra uppdraget och

• ansvara för att ägna den tid som krävs för att   
 utföra styrelsens arbete inom ramen för  
 styrelsemedlemmens övriga uppdrag och 
 åtaganden.

Vid behov delas arbetet upp mellan styrelseleda-
möterna utifrån kompetens.

Styrelsen ska godkänna eventuella betydande upp-
drag som den verkställande direktören har utanför 
företaget.

Styrelsens storlek och sammansättning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av 
lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter, 
exklusive suppleanter. Styrelseledamöter väljs för 
en period om ett år.

Vid årsstämman 2020 valdes fem styrelseledamöter.

Kraven beträffande storlek och sammansättning 
enligt koden, inklusive men inte begränsat till obe-
roendeaspekten, uppfylls. Ingen styrelseledamot 
sitter i företagsledningen och de flesta styrelse-
ledamöter är oberoende av företaget och dess 
företagsledning. Endast en nuvarande styrelsele-
damot är beroende i förhållande till företagets stora 
aktieägare.

En utförlig presentation av styrelseledamöterna, in-
klusive information om andra uppdrag och innehav 
i GomSpace, finns under “Board of Directors” i sek-
tionen om bolagsstyrning på företagets webbplats. 

Dessutom ingår information om närvaron vid sty-
relsemöten under det senaste räkenskapsåret som 
en del av ESG-rapporteringen. Under 2020 var när-
varograden 98 %. Henrik Schibler var frånvarande 
vid ett av tretton styrelsemöten, vilket resulterade i 
en närvarograd på 92 %. Övriga styrelseledamöter 
hade en närvarograd på 100 %.

Sedan den senaste årsstämman har elva styrelse-
möten ägt rum.

Den verkställande direktören och CFO deltar 
vanligtvis i styrelsemöten och andra personer inom 
koncernen kan då och då delta i styrelsemöten 
(enligt beslut av styrelsen).

Styrelseordföranden
Styrelseordföranden leder styrelsens arbete. 
Styrelseordföranden har ett särskilt ansvar att följa 
koncernens utveckling mellan styrelsemöten samt 
se till att styrelseledamöterna kontinuerligt får den 
information som är nödvändig för att utföra arbetet 
på ett tillfredsställande sätt.

Enligt styrelsens arbetsordning och i enlighet med 
koden säkerställer ordföranden att styrelsen utför 
sitt arbete effektivt och uppfyller dess skyldigheter.

Bolagsstämman väljer styrelseordföranden. 
Nuvarande styrelseordföranden är inte anställd i 
företaget och har inte några uppgifter tilldelade av 
företaget utöver sitt ansvar som ordföranden.

Styrelseordföranden har regelbunden kontakt med 
medlemmarna i företagsledningen och håller möten 
med dem vid behov.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen ansvarar för att se till att koncernen har 
god internkontroll och formaliserade rutiner för att 
säkerställa att godkända principer för finansiell 
rapportering och internkontroll tillämpas samt för att 
se till att företagets finansiella rapporter upprättas 
i enlighet med lagstiftning, tillämpliga redovis-
ningsstandarder och övriga krav för börsnoterade 
företag.

Följande policyer och planer har implementerats 
och granskas och uppdateras regelbundet:

• Redovisningsprincip

• Behörigheter  

• Informationspolicy  

• Insider-policy

• IT-policy och katastrofplan för återställning   
 (DRP)  

• Kontinuitetsplan  

• Uppförandekod

En utförlig beskrivning av koncernens internkontroll 
ingår i ett separat avsnitt nedan, inklusive styrelsens 
åtgärder för att bevaka att internkontroller relaterade 
till finansiella rapporter och rapportering till styrelsen 
fungerar tillfredsställande.

En separat internrevisionsfunktion har inte inrättats. 
Styrelsen anser att den begränsade omfattningen 
av företagets verksamhet i en centraliserad orga-
nisation inte kräver en mer omfattande revisions-
funktion i form av en internrevisionsfunktion. Denna 
bedömning omprövas årligen.

En revisionskommitté är inte lagstadgad och 
styrelsen utför de uppgifter som är relevanta för en 
sådan kommitté.

Styrelsen träffar företagets lagstadgade revisor 
åtminstone en gång om året utan närvaro av den 
verkställande direktören eller någon annan från 
företagsledningen.

Styrelsen ser till att den lagstadgade revisorn gran-
skar företagets halvårsrapport eller tredje kvartals-
rapport. Den senaste granskningen utfördes per 
den 30 september 2020. 

VD och företagsledning
Verkställande direktören är huvudsakligen ansvarig 
för den löpande ledningen av företagets angelägen-
heter och den dagliga verksamheten. Fördelningen 
av arbetet mellan styrelsen och den verkställande 
direktören framgår i styrelsens arbetsordning 
samt VD-instruktionen. Verkställande direktören 
ansvarar för att hålla styrelsen informerad om 
företagets verksamhet, resultat och ekonomiska 
ställning. Verkställande direktören ansvarar också 
för att upprätta rapporter, sammanställa information 

inför styrelsemöten och rapportera materialet vid 
styrelsemöten.

En utförlig presentation av den verkställande direk-
tören och hela företagsledningen, inklusive infor-
mation om andra uppdrag och innehav i GomSpace, 
finns under “Executive Management” i avsnittet om 
bolagsstyrning på företagets webbplats.

Utvärdering av styrelsen och verkställande 
direktören
Styrelseordföranden ska se till att styrelsens arbete 
utvärderas årligen och att nomineringskommittén 
informeras om resultatet av sådan utvärdering.

Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete följer 
en fastställd rutin i enlighet med reglerna för bo-
lagsstyrning. Styrelseordföranden har i samarbete 
med en extern konsult utvärderat genom enskilda 
diskussioner med styrelseledamöterna. Flera olika 
observationer lyfts fram, bland annat bredden av 
kunskap inom den internationella rymdekonomin 
och -marknaden, den systematiska utvärderingen 
av verkställande direktören och högsta ledningen, 
inklusive kompetenskartläggning, styrelsens sam-
mansättning och hur styrelsearbetet har utförts.

Den senaste utvärderingen genomfördes i februari 
2021.

Vidare ska styrelseordföranden se till att den verk-
ställande direktörens arbete utvärderas årligen och 
att styrelsen löpande utvärderar den verkställande 
direktörens arbete. En formell utvärdering genom-
förs minst en gång om året. Ingen medlem av 
företagsledningen ska vara närvarande vid sådan 
utvärdering. Den senaste utvärderingen genomför-
des i februari 2021.   

Ersättningar till styrelsen och företagsledningen
Hela styrelsen utför ersättningskommitténs uppgifter 
i enlighet med koden.

Om styrelsen anlitar en extern konsult säkerställer 
styrelsen att ingen intressekonflikt förekommer 
beträffande andra uppdrag som konsulten kan ha 
för företaget eller dess företagsledning.

https://gomspace.com/board-of-directors-(1).aspx
https://gomspace.com/executive-management.aspx
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Allmänna upplysningar

Årsstämman antar riktlinjer för ersättning till 
företagsledningen i linje med principerna i koden. 
Följande riktlinjer lyfts fram:

• Huvudprincipen är att ersättning och andra   
 anställningsvillkor för medlemmar i företagsled-  
 ningen ska baseras på marknadsvillkor och vara  
 konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen  
 kan locka och behålla kompetenta ledningsmed- 
 lemmar till en rimlig kostnad för företaget.

• Den totala ersättningen till företagsledningen   
 ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension 
 och andra förmåner. För att undvika att före-  
 tagsledningen uppmuntras ta olämpliga risker   
 ska det finnas en grundläggande balans mellan  
 fast och rörlig ersättning.

• Den fasta lönen ska således vara hög nog i för-  
 hållande till den totala ersättningen som betalas 
 till företagsledningen för att göra det möjligt att   
 sänka den rörliga ersättningen till noll. 

• Den rörliga ersättningen till en medlem i före-  
 tagsledningen vars funktion eller totala ersätt-
 ningsnivå innebär att han eller hon kan ha en   
 väsentlig inverkan på företagets riskprofil får 
 inte vara högre än den fasta lönen.

Varje år ska styrelsen överväga huruvida årsstämman 
ska föreslås anta ett aktiebaserat incitamentpro-
gram. Föreslagna incitamentprogram ska bidra till 
långsiktig värdetillväxt.

Mer information finns i bilaga 2 till protokollet från 
årsstämman 2020 på företagets webbplats.

Vid företagets årsstämma 2020 beslutades att 
arvoden till styrelsen för perioden fram till slutet av 
nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 350 000 
SEK, varav 450 000 SEK ska betalas till ordfö-
randen och 225 000 till var och en av de övriga 
styrelseledamöterna.

Företagets åtagande när det gäller rörlig lön till 
koncernens företagsledning för 2020 beräknas 
kosta företaget max cirka 3 600 000 SEK.

Information om hållbarhet och ersättningar
Koncernen är inte juridiskt skyldig att publicera någon 
hållbarhetsredovisning. Ändå har en ESG-rapport 
baserad på Center for ESG Researchs Integrated 
Ratio Guideline sammanställts på frivillig basis och 
inkluderas i årsredovisningen (sidan 11) sedan 
årsredovisningen 2019.

Koncernen är inte heller skyldig att publicera någon 
ersättningsrapport. Information om ledningens 
ersättningar, inklusive aktieprisrelaterat incitament-
program, inkluderas i not 4 i årsredovisningen 
och finns också i ett separat avsnitt på företagets 
webbplats.

Internkontroll av finansiell rapportering
Internkontroll avseende finansiell rapportering 
syftar till att ge rimlig säkerhet om tillförlitligheten 
i extern finansiell rapportering och säkerställa att 
den finansiella rapporteringen har upprättats i enlighet 
med lagen, tillämpliga redovisningsstandarder och 
andra krav.

Kontrollmiljön omfattar hur mål sätts, hur resultat 
följs upp och hur risker hanteras.

Kontrollmiljön för finansiell rapportering baseras på 
fördelningen av roller och ansvar inom organisationen 
samt på bokföringsprinciper, -instruktioner och 
-rutiner.

Befintliga befogenheter reglerar beslutsprocessen 
för viktiga kontrakt, stora investeringar och andra 
väsentliga beslut och utgör således en viktig del av 
koncernens kontrollmiljö.

Styrelsen ansvarar för att identifiera och hantera 
väsentliga finansiella risker samt risken för fel i den 
finansiella rapporteringen.

Vid varje styrelsemöte rapporterar ledningen sin 
bedömning av befintliga risker och eventuella 
andra frågor som rör internkontroll. Styrelsen kan 
sedan begära ytterligare åtgärder om dessa anses 
nödvändiga.

En beskrivning av riskhantering och -bedömning 
finns på sidorna 18–20 i årsredovisningen.

Kontrollaktiviteter inom GomSpace genomförs i 
hela organisationen på alla nivåer och innefattar 
godkännande av projekt och avtal såväl som löpande 
bevakning av resultatutvecklingen i projekt.

Finansiell rapportering och redovisning analyseras 
och valideras av koncernens ekonomiteam.

Under ledning av koncernens CFO utför koncernens 
ekonomiavdelning en årlig utvärdering av koncernens 
internkontroll.

https://gomspace.com/general-meetings.aspx
https://gomspace.com/general-meetings.aspx
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Allmänna upplysningar

Jens Maaløe
(styrelseledamot och blivande 
ordförande)

Född: 1955
Position: Ledamot sedan 2020 och ordfö-
rande för företagets styrelse.
Andra aktuella uppdrag: 
Maaløe ordförande för Poul Due Jensen 
Foundation och styrelseledamot i 
GRUNDFOS, styrelseordförande i Danska 
teknologiska institutet  och NIRAS samt 
styrelseledamot i Odense Maritime Tech-
nology och NKT och styrelseordförande i 
NKT Photonics.
Oberoende av GomSpace och högsta 
ledningen: Ja.
Oberoende av större aktieägare i 
dagsläget: Ja.
Innehav i GomSpace: Inget innehav.

Jukka Pertola
(styrelseledamot och avgående 
ordförande)

Född: 1960
Position: Styrelseledamot sedan 2016, 
ordförande 2016–2020 och vice ordförande 
sedan 2020. 
Andra aktuella uppdrag: 
Pertola är styrelseordförande i Siemens 
Gamesa Renewable Energy A/S, Tryg A/S, 
Tryg Forsikring A/S, Monsenso A/S och 
Asetek A/S. Han är också vice styrelseord-
förande i COWI Holdings A/S, GN Store 
Nord A/S, GN Audio A/S och GN Hearing 
A/S.
Oberoende av GomSpace och högsta 
ledningen: Ja.
Oberoende av större aktieägare i 
dagsläget: Ja.
Innehav i GomSpace: Direkt innehav av 
80 000 aktier.

Steen Hansen
(styrelseledamot)

Född: 1948
Position: Styrelseledamot
Andra aktuella uppdrag: Hansen är 
styrelseordförande i Nyati Safari ApS, 
Beach Lodge ApS, Travelcon A/S, H&L 
Ejendomme A/S, CN Group Holding ApS, 
Vilanculos ApS, Grunden 132 A/S, Mari-
neco Holding ApS, Halborg Holding ApS, 
Scan Antenna A/S, DKF Invest A/S, H&L 
Wind A/S och H&L Scan Antenna ApS. 
Han är också styrelseledamot i MSG Capital 
ApS, Go Hotel City ApS, CNDE Holding 
ApS, Hansen & Langeland ApS, Grun-
den138 ApS, Huset 144 A/S, Komple-
mentarselskabet Stevns ApS, K/S H&L 
Wind Tiefenbach, Dencam Composite A/S, 
Denwind ApS, S3e ApS, Hotels Holding 
ApS, Ejendomsselskabet Lergravsvej 
53 ApS, Go Hotels Copenhagen ApS, 
Ejendomsselskabet Englandsvej 333 ApS 
och MSGM Ejendomme ApS och Stevns 
Broker P/S. Hansen är också VD för H&L 
Leasing ApS, SHA Holding ApS, H&L 
Obligationer ApS, Hansen & Langeland 
ApS, SLJH Holding ApS, CNDE Holding 
ApS och EH Holding ApS. Dessutom är 
han styrelseledamot i Grunden 138 ApS, 
Huset 144 A/S,  CATERING 133 ApS, Hal-
borg Holding ApS och H&L Junior 01 ApS 
och partner i Steen Hansen Shipping Asia 
Trader och H&L Tiefenbach ApS.
Oberoende av GomSpace och högsta 
ledningen: Ja.
Oberoende av större aktieägare i 
dagsläget: Nej.
Innehav i GomSpace: Indirekt innehav 
av 5 248 646 aktier genom Hansen & 
Langeland ApS.

Jesper Jespersen
(styrelseledamot)

Född: 1946
Position: Styrelseledamot 
Andra aktuella uppdrag: 
Jespersen är styrelseordförande i AnyBody 
Technology A/S och styrelseledamot i 
CPHI-Holding A/S, Netic A/S, Admana 
A/S, BBHS A/S, SkyWatch A/S, Tentoma 
A/S och REAL ApS. Han är också VD för 
Dellwood Invest ApS och styrelseledamot i 
Investo Capital Management A/S. 
Oberoende av GomSpace och högsta 
ledningen: Ja.
Oberoende av större aktieägare i 
dagsläget: Ja.
Innehav i GomSpace: Direkt innehav av 
50 000 aktier.

Henrik Schibler
(styrelseledamot)

Född: 1978
Position: Styrelseledamot sedan 2019.
Andra aktuella uppdrag: 
Schibler är för närvarande CFO på 
GlobalConnect. 
Oberoende av GomSpace och högsta 
ledningen: Ja.
Oberoende av större aktieägare i 
dagsläget: Ja.
Innehav i GomSpace: Inget innehav.
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Gå till https://gomspace.com/corporate-governance.aspx för mer 
information om styrelsen och företagsledningen

Koncernledning

Niels Buus
(VD)

Född: 1957
Position: Buus är VD för företaget och har 
varit VD för GomSpace A/S sedan 2014.
Andra aktuella uppdrag: 
Buus är ordförande för Ålborg universitets 
nomineringskommitté, styrelseledamot 
i FAD – Danish Defense and Security 
Industries Association – samt partner i och 
VD för Longbus Holding ApS.
Innehav i GomSpace: 
Direkt innehav av 63 000 aktier och indirekt 
innehav av 1 221 756 aktier i företaget ge-
nom Longbus Holding ApS. Direkt innehav 
av 20 116 intjänade optioner utfärdade 
enligt incitamentprogrammet som infördes 
2017. Relaterade personer (hustru) innehar 
också sammanlagt 2 000 aktier. 

Troels Dalsgaard
(CFO)

Född: 1986
Position: Dalsgaard har varit CFO för 
företaget sedan det blev koncernens mo-
derbolag och har också varit CFO för det 
tidigare moderbolaget, GomSpace A/S, 
sedan maj 2014. 
Andra aktuella uppdrag: 
Dalsgaard är partner i Skallerup Manage-
ment samt partner i och VD för Skallerup 
Invest IVS.
Innehav i GomSpace: Direkt innehav av 1 
000 aktier och indirekt innehav av 293 300 
aktier i företaget genom Skallerup Invest 
IVS. Direkt innehav av 10 345 intjänade 
optioner utfärdade enligt incitamentpro-
grammet som infördes 2017. Relaterade 
personer (barn) innehar också samman-
lagt 3 000 aktier.

Peter Worsøe
(CMO)

Född: 1955
Position: Worsøe är tillverkningschef för 
GomSpace och har varit anställd i företa-
get sedan september 2017.
Innehav i GomSpace: Direkt innehav av 
3 646 intjänade optioner och ett möjligt 
framtida innehav av ytterligare 1 215 icke 
erhållna teckningsoptioner som utfärdas 
under incitamentsprogrammet som imple-
menterades 2018.

Ole Kristensen
(CTO)

Född: 1965
Position: Kristensen är teknisk chef för 
GomSpace och har varit anställd i företaget 
sedan april 2017.
Innehav i GomSpace: Indirekt innehav av 
45 521 aktier i företaget genom Affinitas 
ApS.

Lars Alminde
(CCO)

Född: 1979
Position: Alminde är kommersiell chef för 
GomSpace och har varit anställd i företaget 
sedan september 2007.
Innehav i GomSpace: Indirekt innehav  av 
1 726 439 aktier i företaget genom Black 
Pepper Invest ApS. Direkt innehav av 
9 196 intjänade optioner utfärdade enligt 
incitamentprogrammet som infördes 2017.

Allmänna upplysningar
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Investerarinformation
Utveckling av aktiekursen
I slutet av 2020 var GomSpace Group AB:s börskursen 16,36 SEK per aktie jämfört med en aktiekurs på 
11,24 SEK i början på året. Detta motsvarar en ökning på 46 %. Koncernens marknadsvärde per den 31 
december 2020 var 855 216 TSEK jämfört med 587 569 TSEK per den 1 Januari 2020. 

Sammansättning av aktieägare
I slutet av 2020 hade GomSpace Group AB 11 931 registrerade aktieägare. Följande är våra tre största 
aktieägare, som är offentliga. Andra aktieägare kan därför ingå bland de tre största, men deras namn är 
inte känt.

Dessa aktieägare innehar 15 % av koncernens totala aktier.

Styrelsen och ledningen, inklusive närstående parter, innehar 5 378 646 aktier och 3 359 662 aktier, res-
pektive, vilket motsvarar 16,7% av det totala antalet aktier.

IR-policy
Vår policy är att förmedla information till våra aktieägare och marknaden på ett professionellt och fortlöpande 
sätt.

Koncernens årsredovisning och delårsrapporter finns på vår webbplats. Efter publicering uppdateras vår 
investerarpresentation, som också återfinns på webbplatsen.

Efter våra delårsrapporter förberedes en aktieanalys av Danske Bank och Aktieinfo (den senare analysen 
är endast tillgänglig på danska).

Under 2021 deltar vi i följande evenemang:

•  ABG Sundal Colliers Small & Mid Cap Seminar den 7 april 2021

•   ABG Sundal Colliers Small & Mid Cap Seminar den 22 september 2021

Vid deltagande i ytterligare evenemang under 2021 kommer detta att meddelas på vår webbplats.

Frågor som rör IR kan skickas via kontaktformuläret på vår webbplats (https://gomspace.com/contact.aspx) 
eller via e-post: info@gomspace.com.

Hansen & Langeland ApS         
Borean Innovation A/S        
Longbus Holding ApS

5 248 646
1 353 073
1 221 756

2020

Utveckling av aktiekursen

Allmänna upplysningar
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Finansiell situation
Koncernens resultaträkning, Rapport över totalresultatet 
Koncernens Rapport över finansiell ställning 
Koncernens förändringar i eget kapital 
Koncernens kassaflöde 
Moderbolagets resultaträkning 
Moderbolagets balansräkning 
Moderbolagets förändringar i eget kapital 
Moderbolagets kassaflöde
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Koncernens resultaträkning, Rapport över totalresultatet

Nettoomsättning 
Kostnad för sålda varor 
Bruttoresultat         

Försäljnings- och distributionskostnader 
Utvecklingskostnader 
Administrationskostnader 
Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelsekostnader 
Rörelseresultat         

Resultatandelar från intressebolag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat före skatt         

Skatt 
Årets resultat         

Resultatet är hänförligt till 
Ägarna till GomSpace Group AB (publ)
          

Koncernens resultaträkning
Årets resultat       

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:
Valutakursjustering, dotterbolag
Valutakursjustering, intressebolag      
Övrigt totalresultat för året, efter skatt       

Summa totalresultat för året         
   
Summa totalresultat för året är hänförligt till:
Ägarna till GomSpace Group AB (publ)        
          

Resultat per aktie, före utspädning, SEK       
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 

3
4,5,6

4,5,6
4,5,6
4,5,6

15
8
9

10

15

25
25

194 576
-146 930

47 646

-28 640
-20 387
-30 875

1 995
0

-30 261

-9 029
1 771

-10 140
-47 659

4 093
-43 566

-43 566
-43 566

-43 566

-5 188
0

-5 188

-48 754

-48 754
-48 754

-0,83
-0,83

136 263
-118 269

17 994

-43 789
-40 635
-45 030

303
-2 699

-113 856

-25 967
485

-7 193
-146 531

-5 132
-151 663

-151 663
-151 663

-151 663

3 351
176

3 527

-148 136

-148 136
-148 136

-2,90
-2,90

Not Not2020 20202019 2019TSEK TSEK

Finansiell situation
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Koncernens Rapport över finansiell ställning

TILLGÅNGAR         
Goodwill          
Övriga immateriella tillgångar        
Materiella anläggningstillgångar 
Nyttjanderättstillgångar (leasing)       
Andelar i intressebolag
Uppskjuten skatt       
Övriga anläggningstillgångar        
Summa anläggningstillgångar        
          
Varulager
Entreprenadarbete 
Kundfordringar 
Skattefordringar 
Förutbetalda kostnader 
Övriga fordringar 
Likvida medel 
Summa omsättningstillgångar        

Summa tillgångar         

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Aktiekapital 
Överkursfond 
Omräkningsreserv 
Balanserade vinstmedel        
Summa eget kapital          
         
Skulder till kreditinstitut 
Leasingskulder 
Övriga skulder 
Summa långfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder 
Leverantörsskulder och övriga skulder 
Entreprenadarbete 
Förutbetalda kostnader 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Summa kortfristiga skulder        

Summa skulder         

Summa eget kapital och skulder       

11
11
12
13
15
16
17

18
19,20

20
21
22
23
24

25

29,30
13,29,30
27,29,30

29,30
13,29,30

29,30
19
26

27,30

3 710 
113 893
22 388
42 656

0
1 541
4 069

188 257

26 449
19 643
21 729

5 052
2 348
4 068

135 502
214 791

403 048

3 710 
116 844
31 062
54 541
11 672
1 173
4 071

223 073

24 133
13 087
37 212

6 588
4 125
1 375

127 160
213 680

436 753

3 660
581 599

7 771
-297 348
295 682

14 874
43 956
2 933

61 763

8 966
10 769
9 621

29 156
4 132

163
16 501
79 308

141 071

436 753

Not Not2020 20202019 2019TSEK TSEK

31 Dec 31 Dec

3 660
581 599

2 583
-340 421
247 421

14 264
31 745
7 752

53 761

4 613
10 900
22 180
44 223
1 820
1 187

16 943
101 866

155 627

403 048

Finansiell situation
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Koncernens förändringar i eget kapital

Eget kapital 2019-01-01          

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året          

Transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare         
Kostnader för nyemission
Aktierelaterade ersättningar
Summa transaktioner med ägare
i deras egenskap av ägare          
           
Eget kapital 2019-12-31          

Eget kapital 2020-01-01          

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året          

Transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare         
Aktierelaterade ersättningar
Summa transaktioner med ägare 
i deras egenskap av ägare          
            
Eget kapital 2020-12-31          

4 244

0
3 527
3 527

0
0

0

7 771

7 771

0
-5 188 
-5 188

0

0

2 583

581 652

0
0
0

-53
0

-53

581 599

581 599

0
0
0

0

0

581 599

3 660

0
0
0

0
0

0

3 660

3 660

0
0
0

0

0

3 660

-147 713

-151 663
0

-151 663

0
2 028

2 028

-297 348

-297 348

-43 566
0

-43 566

493

493

-340 421

441 843

-151 663
3 527

-148 136

-53 
2 028

1 975

295 682

295 682

-43 566 
-5 188

-48 754

493

493

247 421

Balanse-
rade

 vinstmedel
Över 

kursfond
Aktie 

kapital

Omräk-
ningsre-

serv

Summa
eget 

kapitalTSEK

Finansiell situation
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Koncernens kassaflöde

Resultat före skatt
Återföring av finansiella poster
Av- och nedskrivningar 
Resultat från andelar i intressebolag, efter skatt 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändringar i rörelsekapital    
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Återbetald skatt 
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (före bidrag) 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Depositioner 
Statliga bidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten       

Finansiering genom lån:
Upptagna lån 
Amortering av lån 
Betalning av leasingskulder
          

Finansiering genom aktiekapital: 
Kostnader relaterade till nyemission
          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Årets nettokassaflöde        

Likvida medel vid årets början 
Orealiserade kursvinster och kursförluster på likvida medel 
Förändring av spärrade bankmedel
Likvida medel vid årets slut        
   
Avstämning av likvida medel
Likvida medel enligt balansräkningen 
Bankmedel
Likvida medel enligt kassaflödesanalys       

Kassaflödesanalysen kan inte hämtas direkt från posterna i resultaträkningen.
 

33
31
32

35

34
34
34

24

-47 659 
8 369 

33 650 
9 029
2 640

34 783
40 812

248
-3 813 
6 598
-401

43 444
-23 886

-900
-139

8 263
-16 662

6 124
-5 101

-11 029
-10 006

0
0

-10 006

16 776

106 227
-8 434
19 039

133 608

135 502
-1 894

133 608

-146 531 
6 708 

32 091 
25 967 
20 589

-34 620
-95 796

11
-4 554 
7 949
-237

-92 627
-31 513

-6 953
-191

5 979
-32 678

2 978
-9 002

-10 441
-16 465

-53
-53

-16 518

-141 823

248 754
-434
-270

106 227

127 160
-20 933
106 227

Not Not2020 20202019 2019TSEK TSEK

Finansiell situation
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Moderbolagets resultaträkning

Nettoomsättning
Bruttoresultat         

Administrationskostnader
Rörelseresultat         

Finansiella intäkter 
Resultatandel från intressebolag
Nedskrivning av investeringar i dotterbolag
Finansiella kostnader
Resultat före skatt         

Skatt
Årets resultat         

Resultaträkning 
Årets resultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: 
Övrigt totalresultat för året, efter skatt       

Summa totalresultat för året        

3

8
15
14

9

10

25 841
25 841

-32 378
-6 537

2 421
-11 672
-31 065

-834
-47 687

0
-47 687

-47 687

0

-47 687

25 676
25 676

-33 338
-7 662

2 466
-12 442

-345
-

-17 983

-3 520
-21 503

-21 503

0

-21 503

Not 2020 2019TSEK

Finansiell situation
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Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR 
Andelar i dotterbolag 
Andelar i intressebolag
Summa finansiella anläggningstillgångar      

Summa anläggningstillgångar        

Fordringar från dotterbolag 
Kundfordringar från intressebolag 
Övriga förutbetalda kostnader 
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar        

Likvida medel         

Summa omsättningstillgångar        

Summa tillgångar         

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital: 
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital        

Fritt eget kapital:
Överkursfond 
Balanserade vinstmedel
Summa fritt eget kapital        

Summa eget kapital         

Leverantörsskulder och andra skulder 
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder        

Summa skulder         

Summa eget kapital och skulder       

14
15

22
23

24

25

27

389 948
0

389 948

389 948

107 092 
0

322
86

107 500 

17 663

125 163 

515 111 

3 660
3 660

578 311
-68 047
510 264 

513 924 

714
473

1 187

1 187 

515 111 

304 693
11 672

316 365

316 365

133 009
39

434
147

133 629

112 508

246 137

562 502

3 660
3 660

578 311
-20 853
557 458

561 118

1 049
335

1 384

1 384

562 502

Not Not2020 20202019 2019TSEK TSEK

Finansiell situation
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Eget kapital 2019-01-01        

Årets resultat
Summa totalresultat för året        

Transaktioner med ägare i
deras egenskap av ägare        
Kostnader för nyemission 
Aktierelaterade ersättningar
          
           
Eget kapital 2019-12-31        

Eget kapital 2020-01-01        

Årets resultat
Summa totalresultat för året        

Transaktioner med ägare i
deras egenskap av ägare         
Aktierelaterade ersättningar
           
         
Eget kapital 2020-12-31        

578 364

0
0

-53
0

-53

578 311

578 311

0
0

0
0

578 311

3 660

0
0

0
0
0

3 660

3 660

0
0

0
0

3 660

-1 378

-21 503
-21 503

0
2 028
2 028

-20 853

-20 853

-47 687
-47 687

493
493

-68 047

580 646

-21 503
-21 503

-53
2 028
1 975

561 118

561 118

-47 687
-47 687

493
493

513 924

Balanse-
rade

 vinstmedel
Aktie-
kapital

Över-
kursfond

Summa
eget 

kapitalTSEK

Moderbolagets kassaflöde 

Resultat före skatt 
Återföring av finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag, efter skatt 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamhet efter förändringar i rörelsekapital    
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Förvärv av och kapitaltillskott i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten      
Kostnader relaterade till nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      
Årets nettokassaflöde        
Likvida medel vid årets början 
Förändring av spärrade bankmedel
Likvida medel vid årets slut        

Avstämning av likvida medel
Likvida medel enligt balansräkningen 
Bankmedel
Likvida medel enligt kassaflödesanalys       

33
31
32

14

24

-47 687 
-1 587 
11 672 
30 992 
25 978
19 368
2 421
-268
-46

21 475
-116 320
-116 320

0
0

-94 845 
93 556 
18 952
17 663

17 663
0

17 663

-17 983 
-2 121 
12 442
 2 255

-128 490
-133 897 

2 239
-345
-39

-132 042
-10 363
-10 363

-53
-53

-142 458 
236 254

-240
93 556

112 508
-18 952 
93 556

Not 2020 2019TSEK

Finansiell situation
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Nettoomsättning 
Personalkostnader 
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Av- och nedskrivningar 
Ersättning till revisorer 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Skatt på årets resultat 
Immateriella tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Nyttjanderättstillgångar (leasing) 
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Den här noten tillhandahåller en lista över de viktiga 
redovisningsprinciper som antogs i sammanställningen 
av denna årsredovisning. Principerna har konsekvent 
tillämpats under alla år, såvida inget annat anges. 
Koncernens årsredovisning omfattar GomSpace Group 
AB och dess dotterbolag.

Grund för rapporternas upprättande
GomSpace Group AB (publ) årsredovisning har sam-
manställts i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS/IAS) som antagits av EU samt 
årsredovisningslagen. IFRS innehåller tolkningar som 
har utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRS 
IC). Utöver årsredovisningslagen och IFRS har också 
svenska Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, tillämpats.

Ändring av redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar ändringar och tolkningar som har 
antagits av EU under 2020 men som inte har någon 
påverkan på koncernens resultaträkning för året. 
Koncernen har inte i förtid antagit några standarder, 
tolkningar eller ändringar som har utfärdats men ännu 
inte trätt i kraft.

Konsolidering av dotterbolag
Dotterbolag är enheter som koncernen har inflytande 
över. Koncernen har inflytande över en enhet när 
koncernen är exponerad för eller har rätt till variabel 
avkastning från sitt innehav i enheten och kan påverka 
avkastningen genom sitt inflytande. Dotterbolag inklu-
deras i resultat - och balansräkningen det datum som 
inflytandet går över till koncernen. De dekonsolideras 
från det datum då inflytandet upphör.

Intressebolag
Ett intressebolag är en enhet som GomSpace har stort 
inflytande över. Betydande inflytande innebär att kunna 
delta i intressebolagets policybeslut som rör finanser 
och verksamhet, men innebär inte inflytande eller delat 
inflytande över någon policy.

Koncernens investeringar i intressebolagen redovisas 
med hjälp av kapitalandelsmetoden.

Enligt kapitalandelsmetoden redovisas investeringen i 
ett intressebolag initialt som en kostnad. Det redovi-
sade värdet på investeringen justeras för att redovisa 
förändringar i koncernens andel av intressebolagets 

1. Redovisningsprinciper
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eget kapital efter förvärvsdatumet. Goodwill som rör 
intressebolag ingår i det redovisade värdet på investe-
ringen och testas inte för nedskrivning separat.

Resultaträkningen speglar koncernens andel av 
resultatet efter skatt från intressebolagen. Eventuella 
förändringar av övrigt totalresultat (Other Comprehensive 
Income, OCI) för dessa investerare presenteras som 
en del av koncernens OCI. Om en ändring har redo-
visats direkt i intressebolagets eget kapital redovisar 
koncernen sin andel av ändringen, om tillämpligt, i rap-
porten över förändringar av eget kapital. Orealiserade 
vinster och förluster som kommer från transaktionen 
mellan koncernen och intressebolaget elimineras i den 
omfattning som är i intressebolagets intresse.

Omräkning av utländsk valuta
(i) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som inkluderas i resultaträkningen för var och 
en av koncernens enheter värderas i valutan i den 
primära ekonomiska miljön där enheten är verksam 
(den funktionella valutan). Koncernens resultaträkning 
presenteras i svenska kronor (SEK) som är moderbo-
lagets funktionella valuta. Den funktionella valutan för 
de företag som ingår i GomSpace A/S och GomSpace 
Orbital ApS är DKK, GomSpace Sweden AB är SEK, 
GomSpace Asia PTE Ltd. är SGD, GomSpace North 
America Ltd. är USD och GomSpace Luxembourg 
S.A.R.L. är EUR.

(ii) Transaktioner och poster i balansräkningen
Transaktioner i utländska valutor omräknas till den 
funktionella valutan med de valutakurser som gäller 
på transaktionsdatumet. Valutavinster och -förluster 
uppstår vid betalningen av sådana transaktioner och 
i omräkningen av monetära tillgångar och skulder i 
utländska valutor till den kurs som gäller på rapporte-
ringsdatumet och redovisas i resultaträkningen under 
posten finansnetto.

(iii) Koncernföretag
Resultaten och den ekonomiska ställningen för 
utlandsverksamheter som har en annan funktionell 
valuta än presentationsvalutan omvandlas till presen-
tationsvalutan på följande sätt:

• tillgångar och skulder för alla presenterade ba-  
 lansräkningar omvandlas enligt stängningskursen   
 på balansräkningens datum

• intäkter och kostnader för varje resultaträkning och  
 rapport över totalresultatet om   

Noter

 vandlas till genomsnittliga valutakurser (såvida det   
 inte är en orimlig uppskattning och den kumulativa   
 effekten för de aktuella kurserna på transaktions   
 datumet, då istället intäkter och kostnader om-
 vandlas det datum transaktionen sker) och

• alla resulterande valutakursdifferenser redovisas i   
 övrigt totalresultat.

Segmentrapport 
Verksamhetssegment rapporteras på ett sätt som är 
förenligt med den interna rapportering som tillhandahålls 
verksamhetens högsta beslutsfattare. Verksamhetens 
högsta beslutsfattare, som ansvarar för tilldelning 
av resurser och att bedöma prestandan för verksam-
hetssegmenten, har identifierats som ledningen som 
fattar strategiska beslut. Verksamheten för GomSpace 
Group AB (publ) inkluderar endast ett segment och 
koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, 
kombinerade rapporter över ändringar av eget kapital 
och noter representerar det här segmentet.

Intäkter 
Intäkterna inkluderar försäljning av satellitlösningar, 
plattformar, nyttolaster och delsystem.

Intäkter redovisas i den omfattning det är troligt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att nå koncernen och 
att intäkten kan värderas på ett pålitligt sätt, oavsett när 
betalningen tas emot. Intäkterna värderas till verkligt 
värde för ersättning som erhållits eller fordran med 
hänsyn tagen till avtalsbestämda betalningsvillkor och 
exklusive skatt eller tull. Koncernen har fastställt att 
den är huvudman för alla sina avtalade intäkter, eftersom 
koncernen är huvudsaklig gäldenär för alla sina in-
täktskällor, är fri att sätta priser, samt även är utsatt för 
lager- och kreditrisker.

Entreprenadarbeten som är föremål för en hög grad av 
individuell anpassning redovisas som intäkter över tid 
med hänvisning till metoden successiv vinstavräkning. 
Detta innebär att intäkterna motsvarar säljpriset för det 
arbete som har utförts under året. Metoden successiv 
vinstavräkning beräknas baserat på kostnader med 
hjälp av input-metoden. När resultatet av entrepre-
nadarbeten inte kan uppskattas på ett pålitligt sätt 
redovisas intäkter som upplupna kostnader dittills när 
de troligtvis kommer att återvinnas. Om de totala kost-
naderna för avtalet förväntas överstiga den totala avta-
lade ersättningen, redovisas avtalets förväntade förlust 
omedelbart som en utgift och genom en avsättning.

Plattformar, nyttolaster och delsystem säljs antingen 
som separata komponenter till kunder, integrerade 
som en plattform eller som en nyckelfärdig nanosatellit. 
Bedömningen är att satellitlösningar och plattformar, 
nyttolaster och delsystem uppfyller kriterierna att 
redovisa intäkter över tid som en procentandel av fär-
digställandet. Det beror på att komponenter skräddar-
sys enligt kundernas specifikationer (valda alternativ), 
vilket innebär att GomSpace inte har någon alternativ 
användning för komponenterna när kundanpassningen 
inleds. GomSpace har rätt till betalning för dittills utfört 
arbete. Koncernens avtal med kunder för försäljning av 
satellitlösningar, plattformar, nyttolaster och delsystem 
rent generellt inkluderar ett prestationsåtagande.

För satellitlösningar och plattformar baseras betalningar 
på milstolpar, vilket generellt innebär förutbetalda 
intäkter i första fasen och tillgångar i slutperioden.

Kundfordringar är inte räntebärande och betalningsvill-
koren är vanligtvis 14 till 60 dagar.

Vanligtvis gäller normala standardgarantiförpliktelser.

Kostnad för sålda varor 
Kostnaden för sålda varor består av kostnaden för sålda 
produkter och projekt. Kostnaden består av inköps-
priset för råmaterial, förnödenheter och handelsvaror, 
direkta arbetskostnader och en andel av indirekta 
produktionskostnader, inklusive driftkostnader och 
nedskrivning av produktionsanläggningar samt drift, 
administration och ledning av produktionsanläggningar.

Försäljnings- och distributionskostnader 
Upplupna kostnader vid distribution av sålda varor 
och genomförandet av säljkampanjer, osv. under året 
redovisas som distributionskostnader. Även kostnader 
som rör säljpersonal, annonsering, utställningar, 
osv., samt av- och nedskrivningar redovisas som 
distributionskostnader. I denna post inkluderas också 
nedskrivning av kundfordringar enligt den förväntade 
förlustmodellen.

Utvecklingskostnader 
Utvecklingskostnader inkluderar kostnader som rör 
utvecklingsaktiviteter som inte uppfyller kriterier för 
aktivering i balansräkningen. Sådana kostnader inklu-
derar personalkostnader, kostnader för material samt 
av- och nedskrivningar.
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1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
Administrationskostnader 
Administrationskostnader består av kostnader som 
uppkommer under året för ledning och administration, 
inklusive kostnader som rör administrativ personal, 
kontorslokaler, kontorskostnader samt av- och ned-
skrivningar. I denna post inkluderas också avsättningar 
för osäkra fordringar.

Aktierelaterade ersättningar 
Koncernens anställda (även ledande befattningshavare) 
får ersättning i form av aktierelaterade ersättningar 
där anställda tillhandahåller tjänster som betalning 
för teckningsoptioner (transaktioner med egenkapi-
talinstrument). Kostnaden för transaktionerna med 
egenkapitalinstrument bestäms som verkligt värde vid 
tilldelningstidpunkten enligt Black-Scholes-modellen 
för optionsprissättning vilken beskrivs nedan. Mer 
information om detta finns i not 5.

I koncernens resultaträkning redovisas kostnaden som 
personalkostnad tillsammans med en motsvarande 
ökning av eget kapital, under perioden då tjänstevillko-
ren uppfylls (intjäningsperioden). Den sammanlagda 
kostnad som redovisas för transaktioner med egen-
kapitalinstrument vid varje rapporteringstillfälle fram 
till intjänandetidpunkten återspeglar hur stor del av 
intjänandeperioden som förlöpt och koncernens bästa 
uppskattning av antalet teckningsoptioner som ytterst 
kommer att bli intjänade. Kostnaden eller intäkten i 
resultaträkningen för en period motsvarar förändringen 
av ackumulerade kostnader som redovisas vid början 
respektive slutet av denna period.

Ersättning till anställda 
Skulder för löner, inklusive ej monetära förmåner 
redovisas för anställdas tjänster fram till slutet av rap-
porteringsperioden och värderas till de summor som 
förväntas betalas när de betalas.

Rörlig lön 
Avsättningar för rörlig lön görs kontinuerligt i enlighet 
med det ekonomiska innehållet i aktuella avtal.

Pensionsåtaganden
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader för den 
period de avser. Koncernen har inga ytterligare betal-
ningsförpliktelser når avgifterna väl är betalda.

Avgångsvederlag
Avsättningar för kostnader i samband med uppsägning 
av personal redovisas endast om företaget tvingas 
avsluta anställningen innan det normala pensionsda-
tumet eller då förmånerna tillhandahålls som ett inci-
tament för att uppmuntra förtida avgång. Uppskattade 

avgångsvederlag redovisas som en avsättning när en 
detaljerad plan för åtgärden presenteras.

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter består av intäkter som inte rör 
de huvudsakliga aktiviteterna. Detta inkluderar statliga 
bidrag, hyra samt vinster och förluster vid avyttring av 
immateriella tillgångar och materiella anläggningstill-
gångar och övriga intäkter av sekundär natur som rör 
koncernens huvudaktiviteter.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader består av kostnader som inte 
rör de huvudsakliga aktiviteterna. Detta inkluderar för-
luster vid avyttring av immateriella tillgångar och ma-
teriella anläggningstillgångar samt andra kostnader av 
sekundär natur som rör koncernens huvudaktiviteter.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnetto och omkostnader består av ränteford-
ringar och räntekostnader samt värdejusteringar av 
finansiella tillgångar och poster som är denominerade i 
en utländsk valuta.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt 
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt är skatten 
på den innevarande periodens beskattningsbara in-
komst baserad på den tillämpliga inkomstskattesatsen i 
respektive jurisdiktion justerad med förändringar i upp-
skjutna skattefordringar och skatteskulder till följd av 
temporära skillnader i outnyttjade underskottsavdrag.

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

Uppskjuten inkomstskatt redovisas i sin helhet enligt 
balansräkningsmetoden som tillfälliga skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och det redovisade värdet 
i koncernredovisningen. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas dock inte om de uppkommer vid initial 
redovisning av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas 
heller inte om den uppstår vid initial redovisning av 
en tillgång eller skuld i andra transaktioner än vid ett 
rörelseförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning 

av de skattesatser (och lagar) som har beslutats eller 
aviserats vid rapportperiodens slut och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordringen ska 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

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

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

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

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträk-
ningen, förutom om den avser poster som redovisas 
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I så fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive 
direkt i eget kapital.

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

Goodwill allokeras till kassagenererande enheter för 
nedskrivningsprövning. Allokeringen görs till de kassa-
genererande enheter eller grupper av kassagenereran-
de enheter som förväntas dra nytta av det rörelse-
förvärv där goodwill uppkom. Koncernen identifieras 
på den lägsta nivå på vilken goodwill övervakas i den 
interna styrningen.

Teknologi 
Separat förvärvade licenser redovisas till anskaffnings-
värde. Teknologi som förvärvas i ett rörelseförvärv 
värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. Den har 
en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas sedan 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Avskrivningar beräknas linjärt över tillgångarnas för-
väntade nyttjandeperiod:

• Teknologi: 15 år

Utvecklingsprojekt 
Utgifter i samband med underhåll av programvara 
och produkter redovisas som kostnader då de uppkom-
mer. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till 
utformning och test av identifierbara och unika utveck-
lingsprojekt som kontrolleras av koncernen redovisas 
som immateriella tillgångar när följande kriterier är 
uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklings-  
 projektet så att det kommer att bli tillgängligt för   
 användning

• ledningen har för avsikt att färdigställa utvecklings-  
 projektet och använda eller sälja det

• det finns en förmåga att använda eller sälja utveck- 
 lingsprojektet

• det kan visas att utvecklingsprojektet kommer  
 att generera troliga framtida ekonomiska fördelar

• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra  
 resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 
 använda eller sälja utvecklingsprojektet

• utgifter för utvecklingsprojektet under utvecklingstiden  
 kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

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

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

Avskrivningar beräknas linjärt över tillgångarnas för-
väntade nyttjandeperiod:

• Utvecklingsprojekt: 5 år

Noter
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Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod:

• Kundrelationer: 5 år

• Licenser/programvara: 3–5 år

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

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

Statliga bidrag 
Statliga bidrag består av bidrag för investeringar, 
utvecklingsprojekt, osv. Bidrag redovisas när det är 
rimligt att anta att de kommer att erhållas. Bidrag för 
investeringar och kapitaliserade utvecklingsprojekt 
kvittas mot kostnaden för den tillgång som bidragen 
rör. Andra bidrag redovisas under utvecklingskostnader 
i resultaträkningen för att balansera kostnaden de 
kompenserar.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet minus ackumulerad avskrivning och minus 
ackumulerade nedskrivningskostnader. Materiella 
anläggningstillgångar inkluderar också Förbättrings-
utgifter på annans fastighet. Pågående materiella 
anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet. 
Kostnaden består av utgifter för material, övriga utgifter 
som är direkt relaterade till att göra tillgången redo att 
använda samt återetableringskostnader, förutsatt att en 
motsvarande avsättning görs samtidigt.

Den förväntade livslängden för individuella grupper av 
tillgångar uppskattas enligt följande:

• Övriga anläggningar och verktyg och inventarier:   
 2–5 år

• Förbättringsutgifter på annans fastighet: 3–5 år

Avskrivningar görs på linjär basis.

Vinster och förluster vid avyttring av materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas i resultaträkningen under 
rörelseintäkter och andra rörelsekostnader.

Leasingavtal
En leasad tillgång och en leasingskuld redovisas i 
balansräkningen när koncernen; i enlighet med ett 
leasingavtal som avser en specifik identifierbar tillgång 
har en leasad tillgång tillgänglig under leasingperioden 
och när koncernen får rätten till i stort sett alla ekono-
miska fördelar från användningen av den identifierade 
tillgången och rätten att styra användningen av den 
identifierade tillgången. Vid första redovisningen värderas 
leasingskulder till det nuvarande värdet av framtida 
leasingavgifter diskonterade med en inkrementell upp-
låningsränta. Följande leasingavgifter redovisas som 
en del av leasingskulden:

• Fasta leasingavgifter.

• Rörliga leasingavgifter som ändras i samband med  
 förändringen i ett index eller en ränta baserat på ett  
 aktuellt index eller en aktuell ränta.

• Belopp som ska betalas enligt en 
 restvärdesgaranti.

• Inlösenpriset för köpoptioner som ledningen med   
 rimlig säkerhet kommer att utnyttja.

• Avgifter som ingår i en förlängningsoption som   
 koncernen med rimlig säkerhet kommer att utnyttja.

• Vite för uppsägningsoption såvida inte koncernen   
 med rimlig säkerhet inte kommer att utnyttja sådan  
 option.

Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvär-
de med den effektiva räntemetoden. Leasingskulden 
omvärderas när det sker förändringar i de underlig-
gande avtalsenliga kassaflödena som ett resultat av 
förändringar i ett index eller en ränta, om det sker för-
ändringar i koncernens uppskattade restvärdesgaranti 
eller om koncernen ändrar sin bedömning av huruvida 
en köp-, förlängnings- eller uppsägningsoption med 
rimlig säkerhet kommer att utnyttjas. Vid första redovis-
ningen värderas den leasade tillgången till anskaffnings-
värde, vilket motsvarar värdet av leasingskulden med 
justering för förutbetalda leasingavgifter plus direkt 
relaterade kostnader och uppskattade kostnader för 
demontering, restaurering eller liknande samt minus 
erhållna rabatter eller andra typer av incitamentsbetal-
ningar från leasegivaren. Tillgången värderas därefter 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Den leasade tillgången skrivs av 
över det kortare av leasingperioden och den leasade 
tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningar redovisas i 
resultaträkningen på linjär basis. Den leasade tillgången 
justeras för förändringar i leasingskulden till följd av 
förändringar i villkor i leasingavtalet eller förändringar i 
avtalets kassaflöden i samband med förändringar i ett 
index eller en ränta.

Leasade tillgångar skrivs av på linjär basis över den 
förväntade leasingperioden, som är:

• Fastigheter 2–8 år

• Driftsutrustning 3–5 år

Koncernen redovisar den leasade tillgången och lea-
singskulden som separata poster i balansräkningen. 
Koncernen har valt att inte redovisa leasade tillgångar 
med lågt värde eller kortfristiga leasade tillgångar i ba-
lansräkningen. Istället redovisas leasingavgifter enligt 
sådana leasingavtal på linjär basis i resultaträkningen.

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

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

Kostnaderna för handelsvaror, råvaror och förnöden-
heter består av inköpspriset plus leveranskostnader.

Färdiga varor och pågående arbeten värderas till 
anskaffningskostnad inklusive kostnader för nedlagt ar-
bete för att färdigställa produkten och få den på plats. 
Anskaffningskostnaderna omfattar kostnaderna för 
råmaterial, förnödenheter, direkta löner och indirekta 
produktionskostnader. Indirekta produktionsomkostnader 
består av indirekta material, löner, underhåll och vär-
deminskning 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 anskaffningsvärde med tillämpning av avdrag 
för osäkra fordringar. Reserveringarna för osäkra 
fordringar fastställs på grundval av en individuell be-
dömning av varje fordran, med hänsyn tagen till dröjs-
målets längd och den förväntade sannolikheten att 

erhålla betalning. Reserveringar baseras på historiska 
data. Dessa data baseras på förväntad förlust under 
hela det mottagna beloppets förfallotid, korrigerat för 
uppskattningar av effekten på förväntade ändringar för 
relevanta parametrar, till exempel finansiell utveckling, 
politiska risker. osv. på marknaden i fråga.

Ledningen tillämpar uppskattningar vid bedömning 
av reserveringar för osäkra fordringar vid den första 
redovisningen och i relation till den kontinuerliga 
riskhanteringen.

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

Försäljningspriset värderas i enlighet med färdigstäl-
landegraden vid slutet av rapportperioden och den 
sammanlagda förväntade intäkten från avtalet. Färdig-
ställandegraden fastställs på basis av en bedömning 
av utfört arbete, vilket vanligtvis värderas som andelen 
av kostnaderna för arbetet som utförts hittills i förhål-
lande till de förväntade totala kostnaderna för avtalet.

Om de totala kostnaderna för avtalet förväntas överstiga 
den totala avtalade ersättningen, redovisas avtalets 
förväntade förlust omedelbart som en utgift och genom 
en avsättning.

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

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

Förskottsbetalningar från kunder redovisas som 
skulder.

Noter

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)



40

Årsredovisning
2020

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

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

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

Finansiella skulder redovisas initialt till verkligt värde 
minus transaktionskostnader. Därefter redovisas de fi-
nansiella skulderna till upplupet anskaffningsvärde med 
den effektiva räntemetoden (EIR). Upplupet anskaff-
ningsvärde beräknas genom att ta hänsyn till eventuella 
rabatter eller premier vid ett förvärv och avgifter eller 
kostnader väsentliga för EIR. EIR-amorteringen inklu-
deras som finansiell kostnad i resultaträkningen. Vinster 
och förluster på lån redovisas i resultaträkningen när 
skulder avförs och genom EIR-amorteringsprocessen. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
de har reglerats.

Tillskjutet kapital 
Aktier klassificeras som eget kapital.

Utgifter som är direkt hänförliga till nya aktier eller op-
tioner redovisas i eget kapital som avdrag, efter skatt, 
från behållningen.

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

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen redovisas med tillämpning av 
indirekt metod och visar koncernens kassaflöden från 
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 
och finansieringsverksamheten under året. 

Kassaflöden från den löpande verksamheten innefattar 
resultatet före skatt med justering för rörelseposter 
som inte påverkar kassaflödet och förändringar i rörel-
sekapital, finansiella poster samt betald inkomstskatt. 

Kassaflöden från investeringsverksamheten omfattar 
betalningar i samband med förvärv och avyttring av 
företag och verksamheter samt investering, utveckling, 
försäljning och förbättringar av immateriella tillgångar 
och materiella anläggningstillgångar.

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

Likvida medel i kassaflödesanalysen omfattar kassa-
behållning och obunden bankinlåning.

Noter

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)

I årsredovisningen presenterar GomSpace finansiella 
nyckeltal som inte definieras av IFRS. Dessa finan-
siella nyckeltal anses ge investerarna och företags-
ledningen värdefull information för att kunna utvärdera 
resultatet. Andra företag kanske beräknar dessa siffror 
på ett annat sätt och siffrorna är kanske därför inte 
jämförbara med andra företags finansiella nyckeltal. 
De finansiella nyckeltal ska inte anses ersätta de 
målresultat som definieras enligt IFRS.

Resultat per aktie beräknas i enlighet med IAS 33 (not 
25). Övriga nyckeltal beräknas i enlighet med definitio-
nerna av nyckelkvoter. I årsredovisningen presenterar 
GomSpace alternativa målresultat som inte definieras 
av IFRS. Det bedöms att dessa finansiella nyckeltal 
kommer att bidra till en ökad jämförbarhet och ett ökat 
värde vid utvärderingen av årets resultat likväl som 
tidigare års resultat.

Definitioner av nyckeltal

Bruttomarginal 

Rörelsemarginal

Nettomarginal          

Avkastning på 
investerat kapital    

Avkastning på 
eget kapital 

Soliditet          

Resultat per aktie, 
före utspädning  

Resultat per aktie, 
efter utspädning                   

Netto rörelsekapital  

Varulager + Entreprenadarbete 
+ Kundfordringar + Förutbetalda 
kostnader + Övriga fordringar 
- Leverantörsskulder och andra 
skulder - Entreprenadarbete - För-
utbetalda intäkter - Övriga skulder

bruttoresultat 
nettoomsättning

eget kapital 
summa tillgångar

rörelseresultat 
nettoomsättning

resultat 
nettoomsättning

resultat 
summa tillgångar

resultat 
genomsnittligt eget kapital*

resultat
antal aktier, efter utspädning, 

genomsnitt

resultat
antal aktier, före utspädning, 

genomsnitt

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Bruttomarginalen visar the totala försäljningsintäkten som 
koncernen behåller efter de direkta kostnaderna för pro-
duktion.

Avkastning på eget kapital visar hur bra koncernen är på 
att generera avkastning på den investering den får från 
sina aktieägare.

Detta visar koncernens lönsamhet baserat på utestående 
aktier.

Detta visar koncernens lönsamhet baserat på utestående 
aktier och förväntade värdepapper som ger upphov till ut-
spädningseffekt.

Netto rörelsekapital visar koncernens förmåga att betala 
sina kortfristiga skulder med sina omsättningstillgångar.

Soliditet används för att mäta koncernens ekonomiska sta-
bilitet.

Avkastning på investerat kapital visar hur väl koncernen 
använder sitt kapital för att generera vinst.

Nettomarginalen visar förhållandet mellan koncernens re-
sultatet och koncernens totala intäkter.

Rörelsemarginalen visar koncernens operativa lönsamhet 
efter av- och nedskrivningar.

* Genomsnittligt eget kapital för 2020 uppgår till 271 552 TSEK (368 763)
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Moderbolaget
Grund för rapporternas upprättande
Moderbolagets bokslut har sammanställts i enlighet 
med årsredovisningslagen och rekommendationen 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Skillnaden mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper beskrivs nedan. Moderbolagets 
nedan angivna redovisningsprinciper har tillämpats 
konsekvent för alla perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter, om inget annat anges.

Aktierelaterade ersättningar 
I moderbolaget GomSpace Group AB, som huvud-
ansvarig för den aktierelaterade ersättningstransak-
tionen, redovisar företaget en ökning av kostnaden i 
dotterbolaget som tar emot anställningstjänster, vilket 
representerar ett kapitaltillskott, som baseras på den 
aktierelaterade ersättningsavgiften under intjänings-
perioden.

En förvaltningsavgift beräknad på verkligt värde för 
teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten byggs 
upp under intjänandeperioden för den aktierelaterade 
ersättningen.  Den samlade förvaltningsavgiften dras 
av från investeringskostnaden för (vilken är en återbe-
talning av kapitaltillskott) med högst beloppet av det 
ursprungliga kapitaltillskottet, och eventuellt överskju-
tande förvaltningsavgift redovisas i resultaträkningen.

Andelar i dotterbolag 
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. 
Detta består av köpeskillingen till verkligt värde plus 
direkta anskaffningskostnader. Om det finns indika-
tioner på nedskrivningsbehov genomförs en nedskriv-
ningsprövning. Om det bokförda värdet är högre än 
återvinningsvärdet på investeringen skrivs värdet ned 
till detta lägre belopp.

Andelar i intressebolag 
Innehav i intressebolag redovisas till verkligt värde. 
Detta består av köpeskillingen till verkligt värde plus 
direkta anskaffningskostnader. Om det finns indikatio-
ner på nedskrivningsbehov genomförs en nedskriv-
ningsprövning. Om det bokförda värdet är högre än 
återvinningsvärdet på investeringen skrivs värdet ned 
till detta lägre belopp.

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)

Noter

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

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

Dessa bedömningar, uppskattningar och antaganden 
bygger på tidigare erfarenheter och andra faktorer som 
ledningen anser vara tillförlitliga, men som till sin natur 
är förknippade 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 antagandena avseende olika 
poster anges nedan. Koncernen är även utsatt för 
risker och osäkerheter som kan leda till att de verkliga 
resultaten avviker från dessa uppskattningar, både i 
positiv och i negativ riktning.

Covid-19-pandemin 
Trots covid-19-pandemin har GomSpace förbättrat sitt 
resultat under 2020. GomSpace har endast utnyttjat 
oundvikliga ekonomiska statliga hjälppaket, vilket 
resulterat i en försumbar påverkan. Vid utgången av 
2020 har GomSpace uppskjutna skattebetalningar 
till ett värde av 8 114 TSEK. Covid-19-pandemin har 
inte utlöst något behov av nedskrivningar under 2020. 
Koncernen har också övervägt covid-19-pandemins 
inverkan på den förväntande kreditförlusten på dess 
finansiella Instrument (främst kundfordringar). Koncer-
nens bedömning av förväntade kreditförluster baseras 
på tillgänglig information vid utgången av 2020. Till 
följd av denna översyn redovisar koncernen en kredit-
förlust på 3 411 för 2020. Det är svårt att bedöma om 
detta enbart är relaterat till covid-19-pandemin. Under 
året har GomSpace haft nära kontakt med kunderna 
om de åtgärder som vidtagits inom organisationen för 
att förhindra påverkan på produktion och leverans. 
GomSpace har också fokuserat på att utöva sitt ansvar 
som företagsmedborgare för att stödja myndigheterna i 
deras arbete med att mildra effekterna av pandemin.

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

Ledningen bedömer fortlöpande om de pågående 
utvecklingsprojekten kommer att kunna generera fram-
tida ekonomiska fördelar för koncernen och uppfylla 
kraven för att tas upp som tillgångar. Utvecklingsprojekt 
utvärderas på tekniska och kommersiella grunder. Det 
redovisade värdet av pågående utvecklingsprojekt 
framgår av not 11.

Andelar i intressebolag
Koncernen har skrivit ned andelar i intressebolaget 
Aerial & Maritime Ltd. (A&M) till noll.  GomSpace och 
Aerial & Maritime Ltd. har ingått ett förlikningsavtal där 
GomSpace avstår från sin rätt till eventuell utdelning 
under hela Aerial & Maritime Ltd:s solventa likvidation.

Varulager
Värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Ledningen bedömer löpande 
varulagrets värde baserat på lageromsättningen och 
den framtida försäljningsmixen. Det redovisade värdet 
av varulager framgår av not 18. 

Entreprenadarbete
Intäkter från entreprenaduppdrag redovisas i enlighet 
med IFRS 15. Intäkter redovisas på basis av den 
nedlagda tiden på kontraktet i förhållande till den 
beräknade totala kostnaden för att fullgöra projektet. 
Ledningen uppskattar fortlöpande kostnaden för att 
slutföra projektet och om kostnaderna kan täckas 
genom avtalet. Det redovisade värdet av entreprenad-
arbeten framgår av not 19.

Orderstock, intäkter och kundfordringar
En väsentlig del av koncernens orderstock, försälj-
ning, intäkter och kundfordringar kommer från ett fåtal 
stora kunder. Det finns en ökad risk att kunderna inte 
lägger order eller på annat sätt inte uppfyller sina 
respektive åtaganden på grund av exempelvis svaga 
finansiella resurser eller andra förhållanden som är 
utom företagets kontroll. Om koncernen tappar affärer 
från alla eller några av sina största kunder kan detta 
skada koncernens verksamhet, ekonomiska ställning 
och framtida vinst.

Uppskjuten skatt
Koncernen har en stor uppskjuten skattefordran som 
främst relaterar till skattemässiga underskottsavdrag 
som delvis skrivs ned. Osäkerhet är relaterad till huruvida 
underskottsavdrag kan utnyttjas. Det redovisade vär-
det av skattefordran är relaterat till Luxembourg.

2. Väsentliga uppskattningar och bedömningar
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3. Nettoomsättning

Moderbolaget
Managementtjänster (tidpunkt)
          

Nettoomsättningen fördelas till följande geografiska marknader, 
baserat på var kunden finns. 

Geografisk fördelning
Danmark 
Sverige 
Europa (exklusive Danmark och Sverige) 
USA 
Asien 
Övriga världen
          

25 841
25 841

18 692
3 155
3 198

771
25

0
25 841

25 676
25 676

20 083
2 398
1 657

652
543
343

25 676

2020 2019TSEK

GomSpace Group AB

Koncernen 2020
Geografisk
Sverige 
Danmark 
Europa (exklusive Sverige och Danmark) 
USA 
Asien 
Övriga världen        
          

Koncernen 2019
Geografisk
Sverige 
Danmark 
Europa (exklusive Sverige och Danmark) 
USA 
Asien 
Övriga världen        
          

Koncernen 2020
Huvudlinjer för varor/tjänster
Försäljning av satellitlösningar, plattformar, 
nyttolaster och delsystem (över tid) 
Produktförsäljning (över tid)    
          

Koncernen 2019
Huvudlinjer för varor/tjänster
Försäljning av satellitlösningar, plattformar, 
nyttolaster och delsystem (över tid) 
Produktförsäljning (över tid) 
Managementtjänster (tidpunkt)         
          

Forskning 
och utveckling

Komm-
ersiellt Försvar

-30
0

1 248
3 789 
6 920
1 793

13 720

207 
1 312 
2 832 
2 015 
2 263
2 989

11 618

3 993
9 727

13 720

1 136
10 482

0
11 618

264
1 977 

36 622
24 652 
3 459

11 144
78 118

1 797 
2 913 

56 989 
5 361 
4 376
1 365

72 801

50 657
27 461
78 118

52 627
19 685

489
72 801

0
0

5 576
2 393

0
1 100
9 069

0
0

 587
2 014

0
1 208
3 809

5 716
3 353
9 069

1 375
2 434

0
3 809

1 475
1

79 159
1 157

11 873
4

93 669

1 303
0

40 110
254

5 966
402

48 035

90 530 
3 139

93 669

43 689 
4 346

0
48 035

1 709
1 978

122 605
31 991
22 252
14 041

194 576

3 307
4 225

100 518
9 644

12 605
5 964

136 263

150 896
43 680

194 576

98 827
36 947

489
136 263

SummaTeknikTSEK

Affärsområde (kunder)

Noter
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Koncernen 2020
Orderbok
Orderstock 1 januari 2020         
Valutajustering och 
omklassificering av order 
Orderingång 
Annullerade order 
Omvandlade till intäkter
Orderstock 31 december 2020        

Koncernen 2019
Orderbok
Orderstock 1 januari 2019        
Valutajustering och 
omklassificering av order 
Orderingång
Annullerade order* 
Omvandlade till intäkter
Orderstock 31 december 2019        

Forskning och 
utveckling

Komm-
ersiellt Försvar

1 228

-3 109 
18 463

-533
-13 720

2 329

3 282

639
10 111
-1 186

-11 618
1 228

63 990

5 409
48 713
-9 237

-78 118
30 757

685 374

16 708
72 732

-638 023
-72 801
63 990

1 025

-2 850 
36 452

0
-9 069
25 558

1 866

-1 356 
4 324

0
-3 809
1 025

86 497

-8 832
167 075

-134
-93 669
150 937

24 880

6 035
105 187

-1 570
-48 035
86 497

152 740

-9 382
270 703

-9 904
-194 576
209 581

715 402

22 026
192 354

-640 779
-136 263
152 740

SummaTeknikTSEK

Affärsområde (kunder)

* Ordern från Sky and Space Global är exkluderad i det kommersiella affärsområdet. Ordern har ett värde på 613 020 TSEK. 
Se också riskbeskrivning i not 2.

Redovisade intäkter från kontrakt 
Inom ett år 
Senare än ett år
          

Koncernens intäkter
Geografiskt 
Intäkterna från Nederländerna motsvarar 40 % av den totala nettoomsättningen (31 % under 2019). 
Intäkterna från USA motsvarar 16 % av den totala nettoomsättningen (7 % under 2019). 
Intäkterna från Storbritannien motsvarar 4 % av den totala nettoomsättningen (25 % under 2019). 

Kunder
Intäkterna från The European Space Research and Technology Centre motsvarar 40 % (31 %) av den totala 
nettoomsättningen.
Intäkterna från Sky & Space Global motsvarar 0 % (22 %) av den totala nettoomsättningen.

Moderbolaget 
Intäkterna i moderbolaget består av intäkter från managementtjänster till dotterbolag och intressebolag.

114 465
95 116

209 581

111 041
41 699

152 740

2020 2019TSEK

Noter

3. Nettoomsättning (fortsättning)
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4. Personalkostnader

2020
Styrelseordförande 
Jens Maaløe* 
Styrelsemedlemmar 
Jukka Pekka Pertola*
Niels Jesper Jespersen Jensen 
Steen Lorenz Johan Hansen 
Henrik Schibler
Nomineringskommitté
Stefan Gardefjord       
          

Ledande befattningshavare 
VD, Niels Buus 
Övriga ledande 
befattningshavare (4 personer)
          
        
Summa          

Dotterbolagens andel 
av denna summa är

2019
Styrelseordförande 
Jukka Pekka Pertola 
Styrelsemedlemmar 
Niels Jesper Jespersen Jensen 
Steen Lorenz Johan Hansen 
Henrik Schibler
Nomineringskommitté
Stefan Gardefjord 
          

Ledande befattningshavare 
VD, Niels Buus 
Övriga ledande 
befattningshavare (5 personer)
        
Summa          

Dotterbolagens andel 
av denna summa är

Bonus

Grundlön, 
styrelse-

arvode Bonus

Grundlön, 
styrelse-

arvode

Aktierlate-
rade ersätt-

ningar

Aktierlate-
rade ersätt-

ningar
Pensions-
kostnader

Pensions-
kostnader

0

0
0
0

0
0

703 

1 152
1 855

1 855

1 855

149

432
225
225
225

20
1 276

1 866 

6 874
8 740

10 016

8 740

0

0
0
0

0
0

0

468
468
468

468

386

193
193
153

20
945

1 881

6 736
8 617
9 562

8 617

0

0
0
0

0
0

14 

22
36

36

36

0

0
0
0

0
0

56

138
194
194

194

0

0
0
0

0
0

0

236
236

236

236

0

0
0
0

0
0

0

208
208
208

208

0

0
0
0

0
0

245 

202
447

447

447

0

0
0
0

0
0

247

407
654
654

654

149

432
225
225
225

20
1 276

2 828

8 486
11 314

12 590

11 314

386

193
193
153

20
945

2 184

7 957
10 141
11 086

10 141

Summa Summa

Övriga 
ersätt-
ningar

Övriga 
ersätt-
ningarTSEK TSEK

*I december 2020 blev Jens Maaløe 
ordförande i GomSpace 
och Jukka Pertola fortsätter som 
vice ordförande

Noter



45

Årsredovisning
2020

GomSpace Group AB
Styrelsen och ledande befattningshavare*
Löner 
          

Övriga anställda 
Löner 
Sociala avgifter 
Pensionskostnader
          

Dotterbolag 
Övriga anställda 
Löner 
Aktierelaterade ersättningar 
Sociala avgifter 
Pensionskostnader
          

Varav: 
Löner aktiverade som utvecklingsprojekt
          

Summa koncernen 
Löner 
Aktierelaterade ersättningar 
Sociala avgifter 
Pensionskostnader
          
 
Varav: 
Löner aktiverade som utvecklingsprojekt
          

Övriga personalkostnader
Totalt personalkostnader        

Personalkostnader ingår i: 
kostnad för sålda varor 
Försäljnings- och distributionskostnader 
Utvecklingskostnader* 
Administrationskostnader
Totalt personalkostnader        

* varav: 
Löner aktiverade som utvecklingsprojekt
Totalt personalkostnader        

Genomsnittligt antal heltidsanställda per land
Moderbolaget 
Sverige (varav kvinnor, %)
          

Dotterbolag 
Sverige (varav kvinnor, %) 
Danmark (varav kvinnor, %) 
Luxemburg (varav kvinnor, %) 
USA (varav kvinnor, %) 
Asien (varav kvinnor, %)
          

Summa koncernen         

*Ledningen för GomSpace Group AB är anställda av A/S. GomSpace A/S fakturerar 
ersättning till ledningen till GomSpace Group AB och GomSpace Group AB fakturerar 
ersättningen till dotterbolagen.

1 276
1 276

774
207
137

1 118

107 456
494

3 684
11 347

122 981

18 624
104 357

109 506
494

3 891
11 484

125 375

18 624
106 751

3 140
109 891

72 376
13 617
26 376
16 146

128 515

18 624
109 891

1 (100%)
1 (100%)

13 (0%)
102 (19%)

16 (6%)
1 (0%)
0 (0%)

132 (15%)

133 (16%)

945
945

885
302
238

1 425

125 799
2 028
4 839

13 698
146 364

24 988
121 376

127 629
2 028
5 141

13 936
148 734

24 988
123 746

4 318
128 064

67 828
17 366
45 144
22 714

153 052

24 988
128 064

1 (100%)
1 (100%)

19 (7%)
136 (20%)
10 (10%)

1 (0%)
1 (0%)

167 (18%)

168 (18%)

2020 20202019 2019TSEK TSEK

Noter

4. Personalkostnader (fortsättning)
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Antal anställda per land per den 31 december 
Moderbolaget 
Sverige (varav kvinnor, %)
          

Dotterbolag 
Sverige (varav kvinnor, %) 
Danmark (varav kvinnor, %) 
Luxemburg (varav kvinnor, %) 
USA (varav kvinnor, %) 
Asien (varav kvinnor, %)
          

Summa koncernen         

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland ledande befattningshavare 
Andel män bland ledande befattningshavare

Avgångsvederlag 
Avgångsvederlag betalas ut när koncernen säger upp en anställning i förtid, eller när en anställd frivilligt lämnar 
sin anställning i förtid i utbyte mot dessa fördelar. VD har en uppsägningstid på 6–12 månader och ledande 
befattningshavare har en uppsägningstid på 1–6 månader och en avgångsvederlag på 0–2 månaders lön. 

1 (100%)
1 (100%)

9 (0%)
110 (16%)

17 (6%)
1 (0%)
0 (0%)

137 (14%)

138 (14%)

0%
100%

0%
100%

1 (100%)
1 (100%)

18 (6%)
100 (18%)

14 (7%)
1 (0%)
0 (0%)

133 (15%)

134 (16%)

0%
100%

0%
100%

2020 2019TSEK Styrelsen för GomSpace Group AB (moderbolaget för 
GomSpace A/S) har fått bemyndigande från bolags-
stämman för att instifta ett aktiebaserat incitaments-
program (aktierelaterade ersättningar som redovisas 
som egenkapitalinstrument) genom teckningsoptioner 
som erbjuds till alla danska och svenska anställda i 
koncernen. Teckningsoptionerna ger deltagarna rätt att 
köpa nyemitterade aktier i GomSpace Group. Under 
2020 har inga teckningsoptioner godkänts eller ställts 
ut till anställda i GomSpace A/S.

Sammanlagt 328 541 teckningsoptioner godkändes 
och ställdes ut till anställda i GomSpace A/S år 2018. 
GomSpace Group AB ställde ut teckningsoptionerna. 
Den aktierelaterade ersättningen redovisas som ett 
aktiebaserade incitamentsprogram inom GomSpace 
A/S. Teckningsoptionerna är uppdelade i fyra årliga 
intjänandeperioder från och med dagen för beviljande, 
där den sista intjänandeperioder avslutas den 28 april 
2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas mellan 26 
april 2021 och 26 april 2022 inom vissa öppna fönster 
för handel på börsen. Utdelningen av teckningsop-
tionerna kommer att vara villkorad av de anställdas 
fortsatta anställning.

Koncernens anställda (även ledande befattningshava-
re) får ersättning i form av aktierelaterade ersättningar 
där anställda tillhandahåller tjänster som betalning för 
teckningsoptioner (transaktioner med egenkapitalin-
strument). 

Kostnaden för transaktionerna med egenkapitalinstru-
ment bestäms som verkligt värde vid tilldelningstid-
punkten enligt Black-Scholes-modellen för optionspris-
sättning.

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

I moderbolaget GomSpace Group AB, i egenskap 
av huvudman för transaktionen med aktierelaterade 
ersättningar, redovisas en ökning av investeringskost-
naderna för det dotterbolag som mottagit anställdas 
tjänster, baserat på kostnaden för den aktierelaterade 
ersättningen under intjänandeperioden. 
En förvaltningsavgift beräknad på verkligt värde för 
teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten byggs 
upp under intjänandeperioden för den aktierelaterade 
ersättningen. Den samlade förvaltningsavgiften dras 
av från investeringskostnaden för (vilken är en återbe-
talning av kapitaltillskott) med högst beloppet av det 
ursprungliga kapitaltillskottet, och eventuellt överskju-
tande förvaltningsavgift redovisas i resultaträkningen.

Den totala kostnaden för optionsprogrammet som 
redovisats i årets resultaträkning var 493 TSEK (2019: 
2 028 TSEK).

4. Personalkostnader (fortsättning)

Noter
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Nedan återges en sammanställning av händelser kring teckningsoptionerna under året. Alla utställda teckningsop-
tioner för incitamentsprogrammet 2018 har ett lösenpris på 54,1 SEK. Alla utställda teckningsoptioner för incita-
mentsprogrammet 2017 har ett lösenpris på 45,1 SEK.

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

Volatiliteten har bestämts med hjälp av volatiliteten i GomSpace-koncernens aktiekurs sedan börsintroduktionen 
samt genom benchmarking mot jämförbara företag.

Lösenpriset beräknas enligt följande:

• Den första tilldelningen för incitamentsprogrammet 2017/20 baseras på den volymviktade genomsnittliga   
 slutkursen under 2017-04-20 till 2017-04-26. Den 7 december 2018 ändrades lösenpriset till 45,1 på grund av  
 utspädningseffekten vid nyemissionen i december 2018.

• Den andra tilldelningen för incitamentsprogrammet 2017/20 baseras på den volymviktade genomsnittliga  
 slutkursen under 2017-04-20 till 2017-04-26. Den 7 december 2018 ändrades lösenpriset till 45,1 på grund av  
 utspädningseffekten vid nyemissionen i december 2018.

• Incitamentsprogrammet 2018/21 baseras på den volymviktade genomsnittliga slutkursen under 2018-04-19 till  
 2018-04-25. Den 7 december 2018 ändrades lösenpriset till 54,1 på grund av utspädningseffekten vid nyemissionen 
 i december 2018.

Förväntad framtida utdelning (SEK per aktie) 
Volatilitet 
Riskfri räntesats 
Period för teckningsoption 
Aktiekursen vid tilldelningspunkten (SEK per aktie) 
Inlösenpris (SEK per aktie) 
Verkligt värde vid tilldelningspunkten (SEK per option) 
Utestående teckningsoptioner per den 31 december 2019
Utestående teckningsoptioner per den 31 december 2020

0
70%

0%
48 månader

54,0
45,1
27,6

212 445
210 890

0
70%

0%
48 månader

58,3
45,1
30,9

116 516
115 663

0
58%

1%
48 månader

60,4
54,1
25,4

244 303
236 805

24 augusti 27 april 26 aprilIncitamentsprogram

2017 2018

Utestående per den 1 januari 
Utställda 
Förverkade 
Inlösta 
Utgångna 
Utestående per den 31 december 
Inlösta per den 31 december

Återstående kontraktsperiod för samtliga tilldelade teckningsoptioner under 2017 är 4 månader (2019: 16 
månader) 
Återstående kontraktsperiod för samtliga tilldelade teckningsoptioner under 2018 är 16 månader (2019: 28 
månader)

573 264
-

-9 906
-
-

563 358
402 424

632 945
-

-59 681
-
-

573 264
-

2020 2019Antal teckningsoptioner

Noter

5. Aktierelaterade ersättningar(fortsättning)
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Ränteintäkter till dotterbolag 
Ränteintäkter 
Valutakursjusteringar 
          

Ränteleasingskulder 
Valutakursjusteringar 
Övriga finansiella kostnader, inklusive bankavgifter
          

Kostnad för sålda varor 
Försäljnings- och distributionskostnader 
Utvecklingskostnader 
Administrationskostnader
Total avskrivning         

Kostnad för sålda varor 
Försäljnings- och distributionskostnader 
Utvecklingskostnader 
Administrationskostnader
Totala nedskrivningar        

Utsedd revisor 
Ernst & Young 
Revisionstjänster 
Övriga tjänster 
Skatterådgivning 
Summa          

Övrigt 
Övriga tjänster 
Skatterådgivning
Summa          

Summa          

6. Av- och nedskrivningar 8. Finansiella intäkter

7. Ersättning till revisorer

9. Finansiella kostnader

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

480
285

0
765

25
0

25

790

12 471
1 610
4 228
2 024

20 333

8 901
427

3 488
501

13 317

1 607
412
270

2 289

99
110
209

2 498

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

273
230

0
503

117
1

118

621

10 401
1 661
6 133
2 473

20 668

6 878
442

3 753
644

11 717

941
376
337

1 654

136
10

146

1 800

20202020 20192019TSEK

GomSpace Group ABKoncernen

2 219
202

0
2 421

0
566
268
834

0
206

1 565
1 771

1 276
6 430
2 434

10 140

2 230
8

228
2 466

0
0

345
345

0
10

475
485

1 642
2 570
2 981
7 193

20202020 20192019TSEK

GomSpace Group ABKoncernen

Noter



49

Årsredovisning
2020

10. Skatt på årets resultat

Skatt för årets resultat består av 
Aktuell skatt för årets resultat 1) 
Förändringar i uppskjuten skatt 
Justeringar av tidigare års skatter
Årets skattekostnad/intäkt        
  
Avstämning av effektiv skattesats:
Resultat före skatt 
Svensk skattesats för GomSpace Group AB (publ)
Skattekostnad/intäkt

Skatteeffekt på: 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ändringar av den svenska skattesatsen 
Effekt av utländska skattesatser 
Skattevärde av oredovisad skattefordran
Skatt på årets resultat        
Effektiv skattesats

Skattekostnad/(-intäkt) 
redovisad i resultaträkningen
          

Underskottsavdrag 
Ej redovisad som uppskjuten skattefordran 
Underskottsavdrag som redovisas 
som uppskjuten skattefordran        

0
0
0
0

-47 687
21,4%

-10 205

9 160
0
0

1 045
0

0%

0
0

75 601
-75 601

0

-3 705 
-388

0
-4 093

-47 659
21,4%

-10 199

2 022
0

461
3 623

-4 093
9%

-4 093
-4 093

327 314
-273 423

53 891

0
3 520

0
3 520

-17 983
21,4%
-3 848

2 663
33

0
4 672
3 520
-20%

3 520
3 520

70 764
-70 764

0

-6 162 
11 294

0
5 132

-146 531
21,4%

-31 358

6 100
181

-725
30 934

5 132
-4%

5 132
5 132

311 668
-258 452

53 216

20202020 20192019TSEK

GomSpace Group ABKoncernen

1)En del av årets underskottsavdrag är hänförligt till utvecklings-
kostnader. Enligt dansk skattelagstiftning kan det skattemässiga 
värdet (22 %) av utvecklingsutgifterna betalas efter att den be-
skattningsbara inkomsten för året har deklarerats. Det skattemäs-
siga underskottsavdraget minskar därför.

11. Immateriella tillgångar

Koncernen
Anskaffningsvärde per 
den 1 januari 2020 
Inköp under året 
Omklassificering 
Valutakursjusteringar
Anskaffningsvärde per 
den 31 december 2020
Avskrivningar per 
den 1 januari 2020
Avskrivningar
Valutakursjusteringar
Avskrivningar per 
den 31 december 2020       
Redovisat värde per den 
31 december 2020         

Anskaffningsvärde per 
den 1 januari 2019 
Inköp under året
Avyttringar under året 
Omklassificering 
Valutakursjusteringar
Anskaffningsvärde per 
den 1 januari, 2019
Avskrivningar per 
den 1 januari 2019 
Avskrivningar
Avskrivningar, avyttringar 
Valutakursjusteringar 
Avskrivningar per 
den 31 december, 2019
Redovisat värde per den 
31 december 2019         
        

TeknologiGoodwill

Pågående
utveck-

lings-
projekt 

Slutförda
utveck-

lings-
projekt 

12 000
0
0
0

12 000

-2 600
-800 

0

-3 400

8 600

12 000
0
0
0
0

12 000

-1 800
-800 

0
0

-2 600

9 400

3 710
0
0
0

3 710

0
0
0

0

3 710

3 710
0
0
0
0

3 710

0
0
0
0

0

3 710

71 857
14 757

-10 428
-2 545

73 641

0
0
0

0

73 641

70 415
14 738

0
-14 255

959

71 857

0
0
0
0

0

71 857

35 661
0

9 870
-1 929

43 602

-9 900 
-8 469 

796

-17 573

26 029

33 618
0

-12 793 
14 255

581

35 661

-13 320 
-6 279 
9 933
-234

-9 900

25 761

21 296
0
0

-635

20 661

-11 470 
-4 048 

480

-15 038

5 623

21 693
260

-962 
0

305

21 296

-7 743 
4 638 

962
-51

-11 470

9 826

144 524
14 757

-558
-5 109

153 614

-23 970
-13 317 

1 276

-36 011

117 603

141 436
14 998

-13 755
0

1 845

144 524

-22 863 
11 717 
10 895

-285

-23 970

120 554

Summa

Övriga 
immateri-

ella 
tillgångarTSEK

Noter
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Andra immateriella tillgångar består främst av utgifter 
för ett nytt ERP-system och programvara.

Utöver goodwill anser ledningen att alla immateriella 
tillgångar har en begränsad förväntad livslängd. 2020 
mottog koncernen 9 130 TSEK (2019: 14 503 TSEK) 
i statliga bidrag, vilket kvittas mot inköp under året. 
Immateriella tillgångar har ett redovisat värde på 
14 343 TSEK (15 224 TSEK under 2019) i Sverige, ett 
redovisat värde på 98 532 TSEK (100 131 TSEK under 
2019) i Danmark och ett redovisat värde på 4 728 
TSEK (5 199 TSEK under 2019) i Luxemburg.

Goodwill 
Koncernen som helhet identifieras som en kassagene-
rerande enhet (CGU). Koncernen har redovisat en 
förlust på 43 566 TSEK under 2020 (2019: förlust på 
151 663). GomSpaces förväntningar för de kommande 
åren strävar efter att skapa försäljningstillväxt, med 
stöd av den underliggande marknaden. Koncernens 
verksamhet sker främst inom GomSpace A/S och i 
mindre skala i Sverige, Singapore, USA och Luxem-
burg. GomSpace Group AB:s enda aktivitet är att 
inneha aktier i dotterbolag och intressebolag samt en 
börsnotering på NASDAQ First North Premier.

Baserat på marknadsvärdet för GomSpace Group AB 
på NASDAQ First North Premier i Stockholm (2020: 
855 MSEK och 2019: 588 MSEK) bedömer ledningen 
att det finns ett övervärde mellan återvinningsvärdet 
och det redovisade värdet för goodwill och immateriella 
tillgångar per den 31 december 2020 liknande den 31 
december 2019.

Dessutom har ledningen upprättat koncernnedskriv-
ningstester baserat på modellen med diskonterade 
kassaflöden som speglar de finansiella målen för den 
kommande femårsperioden, marknadsrapporter om 
framtida tillväxt och tekniktrender. Ledningen tillämpar 
fem år för att spegla den långsiktiga strategin för 
kundernas köpbeslut. Kassaflöden bortom de fem åren 
är extrapolerade med hjälp av en uppskattad långsiktig 
uthållig tillväxttakt. Viktiga antaganden inkluderar intäk-
ter, rörelseresultat, investeringstillväxttakt i slutperioden 
och diskonteringsfaktor (WACC) enligt specifikationen 
nedan inklusive känslighetsanalys. Känslighetsvärden i 
tabellen nedan visar break-even-punkten för nedskriv-
ning i slutperioden. Nedskrivningstestet visar att det 
finns ett övervärde mellan återvinningsvärdet och det 
redovisade värdet för goodwill och anläggningstill-
gångar per den 31 december 2020 liknande den 31 
december 2019.

Pågående utvecklingsprojekt 
Pågående utvecklingsprojekt är föremål för ett årligt 
nedskrivningstest. Pågående utvecklingsprojekt består 
av nanosatellitplattformar och expansion av våra ra-
diomöjligheter med mer kraftfulla processkomponenter, 
Se förvaltningsberättelsen på sidorna 12–13 “Mark-
nadsutveckling” och sidan 13 “Teknik- och produktut-
veckling”.

Det redovisade värdet för pågående utvecklingsprojekt 
per den 31 december 2020 uppgick till 73 641 TSEK 
(71 857 TSEK per den 31 december 2019).

Pågående utvecklingsprojekt sker främst inom 
GomSpace A/S. En del av de pågående utvecklings-
projekten har avslutats under 2020. Delar av de pågå-
ende utvecklingsprojekteten förväntas avslutas under 
2021 och de återstående delarna förväntas avslutas 
efter 2021. Ledningen räknar med att utvecklingspro-
jekten kommer att öka intäkterna för koncernen under 
2020 och kommande år. Se förväntningarna som 
beskrivs ovan.

Pågående utvecklingsprojekt nedskrivningstestas årligen 
senast per den 31 december. Återvinningsvärdet för de 
pågående utvecklingsprojekten fastställdes baserat 
på beräkningar av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet 
baseras på affärsplaner som godkänns av ledningen 
för de individuella pågående utvecklingsprojekten, 
inklusive prognostiserade inbetalningar från budgeterade 
och uppskattade intäkter såväl som budgeterade och 
uppskattade utbetalningar från färdiga projekt och 
kassaflöden som rör försäljningen av de utvecklade 
produkterna. Affärsplanerna hör till de saker som 
baseras på marknadsrapporter om framtida tillväxt och 
tekniktrender.

Baserat på nedskrivningstesterna bedömer ledningen 
att det finns ett övervärde mellan återvinningsvärdet 
och det redovisade värdet för pågående utvecklings-
projekt per den 31 december 2020.

Övriga immateriella tillgångar, inklusive teknik och 
kostnader för färdiga utvecklingsprojekt 
Med hänvisning till förväntningarna som beskrivs ovan 
har ledningen inte identifierat några faktorer som indi-
kerar behovet att utföra nedskrivningstester för övriga 
immateriella tillgångar, inklusive teknik och kostnader 
för färdiga utvecklingsprojekt under 2020 och 2019.

Utvecklingskostnader redovisade i resultaträkningen 
Utvecklingskostnader redovisade i resultaträkningen 
under 2020 uppgick till 20 387 TSEK (40 635 TSEK 
under 2019).

Intäkter 
Tillväxttakt 
Rörelseresultat 
Investeringar 
Diskonteringsfaktor (WACC)

* Slutperioden är viktiga antaganden bortom 
den prognosticerade femårsperioden.

2 075 MSEK
2%

26%
19,2 mSEK

10,40%

195 MSEK
43%

-16%
24,8 MSEK

-

453 MSEK
2%

16%
22,2 MSEK

10,50%

136 MSEK
11%

-84%
38,5 MSEK

-

359 MSEK
-19%

7%
182,8 MSEK

16,50%

1 098 MSEK
-46%

5%
1 989,9 MSEK

25,30%

UtfallSlutperiod* Slutperiod* UtfallKänslighet Känslighet

20192020

Noter

11. Immateriella tillgångar (fortsättning)
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12. Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Anskaffningsvärde per den 1 januari 2020 
Inköp under året
Omklassificering 
Valutakursjustering
Anskaffningsvärde per den 31 december 2020
Avskrivningar per den 1 januari 2020 
Avskrivningar 
Valutakursjustering
Avskrivningar per den 31 december 2020    
Redovisat värde per den 31 december 2020      

Anskaffningsvärde per den 1 januari 2019
Överlåtelse av finansiella leasingavtal 
Inköp under året 
Avyttringar under året 
Valutakursjusteringar
Anskaffningsvärde per den 1 januari 2019
Avskrivningar per den 1 januari 2019
Överlåtelse av finansiella leasingavtal 
Avskrivningar 
Avyttringar under året 
Valutakursjusteringar
Avskrivningar per den 1 januari 2019
Avskrivningar per den 31 december 2019      
        
Materiella anläggningstillgångar har ett redovisat värde på 10 497 TSEK (14 126 TSEK under 2019) i Sverige, 
ett redovisat värde på 2 446 TSEK (2 577 TSEK under 2019) i Luxemburg och ett redovisat värde på 52 101 
TSEK (68 900 TSEK under 2019) i Danmark. GomSpace Group AB:s materiella anläggningstillgångar finns i 
Sverige, Luxembourg och Danmark.

Installationer på
annans fastighet 

31 981
640

0
-1 125
31 496
-7 246
-6 414 

522
-13 138
18 358

27 419
0

5 369
-1 153

346
31 981
-2 956

0
-5 463 
1 153

20
-7 246
24 735

17 175
260
558

4 241
22 234

-10 848
-3 078
-4 278

-18 204
4 030

25 083
-4 129 
1 584

-5 691
328

17 175
-11 635

30 
-4 589 
5 539
-193

-10 848
6 327

49 156
900
558

3 116
53 730

-18 094
-9 492
-3 756

-31 342
22 388

52 502
-4 129 
6 953

-6 844
674

49 156
-14 591

30
-10 052 

6 692
-173

-18 094
31 062

Summa materiella 
anläggningstill-

gångar

Övriga inventarier, 
verktyg och 

installationerTSEK

Noter
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Noter

13. Nyttjanderättstillgångar (leasing)

Koncernen
Saldo per den 1 januari 2020
Valutakursjusteringar
Inköp 
Avyttringar 
Avskrivningar       
Saldo per den 31 december 2020       

Saldo per den 1 januari 2019 (finansiella leasingtillgångar)
Effekt av implementeringen av IFRS 16
Justerat saldo per den 1 januari 2019
Valutakursjusteringar
Förvärv
Avyttringar
Avskrivningar
Saldo per den 31 december 2019       

Fastigheter

50 585
-1 002 
1 232

-1 184
-9 727
39 904

0
56 439
56 439

667
3 148
-355

-9 314
50 585

3 956
-90 

0 
0

-1 114
2 752

4 097
1 112
5 209

188
0

-139
-1 302
3 956

54 541
-1 092 
1 232

-1 184
-10 841
42 656

4 097
57 551
61 648

855
3 148
-494

-10 616
54 541

Summa

Övriga inventarier, 
verktyg och 

installationerTSEK

Leasingtillgångar

Inom 0–1 år 
Inom 1–5 år 
Efter 5 år
Totala icke-diskonterade leasingavgifter       

Redovisas i saldo per den 31 december
Kortfristig leasingskuld (0–1 år) 
Långsiktig leasingskuld (efter 1 år)
          

Leasingkostnader i resultaträkningen
Räntekostnader som rör leasingavtal
Betalningar som rör kortfristiga leasingavtal
Betalningar som rör leasingavtal med lågt värde      

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

12 218 
33 919 

0
46 137 

10 900 
31 745 
42 645 

1 276 
0

1 014 

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

12 247 
41 249
5 849

59 345

10 769
43 956
54 725

1 642
0

909

20202020 20192019TSEK

Leasingskulder
GomSpace Group ABKoncernen

Den viktade räntan uppgår till 2–4 %.
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GomSpace Group AB 
Anskaffningsvärde per 1 januari 
Inköp under året* 
Kapitaltillskott (aktierelaterade ersättningar)** 
Retur av kapitaltillskott**
Nedskrivning av investeringar***
Anskaffningsvärde per 31 december       

* Tillskott under 2020 består av aktieägartillskott i dotterbolag till en värde av 116 320 TSEK (2019:
10 363 TSEK). 
** Se en beskrivning av de redovisningsprinciper som rör behandlingen av aktierelaterade betaltransaktioner i not 1 och not 
5.
*** Nedskrivning av investeringar består av en nedskrivning i GomSpace Sweden AB på 31 000 TSEK (2019: 0 TSEK) och 
GomSpace Orbital ApS 65 TSEK (2019: 0 TSEK), not 5.

14. Andelar i dotterbolag

304 693
116 320

493
-493

-31 065
389 948

294 330
10 363

2 028
-2 028

0
304 693

2020 2019TSEK
Nedskrivningstest 
Investeringar i dotterbolag värderas i moderbolagets 
balansräkning till anskaffningsvärdet. Om det finns 
tecken på värdenedgång beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde. Den återvinningsbara summan är den som 
är högst av det verkliga värdet och nyttjandevärdet.

Det redovisade värdet för investeringar i dotterbolag 
uppgår till 389 948 TSEK per den 31 december 2020 
(304 693 TSEK per den 31 december 2019).

Koncernen har redovisat en förlust på -43 566 TSEK 
under 2020 (151 663 TSEK under 2019). Förväntning-
arna för de kommande åren är att skapa försäljnings-
tillväxt, med stöd av den underliggande marknaden. 

Koncernens aktiviteter sker främst inom GomSpace 
A/S med ett bokfört värde på 348 166 TSEK per 
den 31 december 2020 (245 846 TSEK per den 31 
december 2019). Aktiviteter i mindre skala sker inom 
GomSpace Luxembourg S.A.R.L. S med ett bokfört 
värde på 10 479 TSEK (10 479 TSEK per den 31 
december 2019) och GomSpace Sweden AB med ett 
bokfört värde på 28 056 TSEK per den 31 december 
2020 (45 056 TSEK per den 31 december 2019). Verk-
samheten genom dotterbolag i Singapore och USA har 
varit måttlig under 2020, i likhet med 2019. GomSpa-
ce Group AB:s enda aktivitet är att inneha aktier i 
dotterbolag och intressebolag samt en börsnotering på 
NASDAQ First North Premier.

Ledningen upprättat nedskrivningstester för dotter-
bolagen som separata tillgångar baserat på model-
len med diskonterade kassaflöden som speglar de 
finansiella målen för den kommande femårsperioden, 
marknadsrapporter om framtida tillväxt och teknik-
trender. Viktiga antaganden är baserade på de viktiga 
antaganden för koncernen anpassade till dotterbola-
gen, se not 11.

Nedskrivningstesterna indikerar behovet av nedskriv-
ning i GomSpace Sweden AB och GomSpace Orbital 
ApS. En nedskrivning på 31 065 TSEK redovisas som 
en finansiell kostnad i resultaträkningen.

Resultat 
Eget kapital 
Andelsinnehav 
Bokfört värde
Redovisat värde av eget kapital 2020 
Redovisat värde av eget kapital 2019 
Redovisat värde av eget kapital 2018 
Redovisat värde av eget kapital 2017 
Redovisat värde av eget kapital 2016       

GomSpace A/S
30899849

Aalborg, Danmark

GomSpace North America LLC
S667083-2

 Washington, USA

GomSpace Sweden AB
556643-0475

Uppsala, Sverige

GomSpace Asia Pte Ltd
201707094C
Singapore

GomSpace Orbital ApS
38173561

Aalborg, Danmark

GomSpace Luxembourg SARL
1008250/0

Luxemburg
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100%
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186  
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-14 005 
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100%

348 166
99 286 
15 286 

114 259 
59 201 
35 487

-15
-3 262 
100%

0
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-152
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100%
1 105
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0
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1 351
100%
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1 480
2 290

0
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100%
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10 507
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Koncernen har en andel på 39 % i Aerial & Maritime Ltd., med hemvist i Mauritius. Syftet med företaget är att 
utveckla och driva en ett eget system nanosatelliter. Aerial & Maritime Ltd. är en privat aktör som inte är listad på 
någon börs.

GomSpace A/S ingick ett totalentreprenadkontrakt, inklusive utplacering av nanosatelliter, med Aerial & Mariti-
me Ltd. i december 2016. Den externa utplaceringsleverantören sköt upp utplaceringen flera gånger, senast till 
2021. Aerial & Maritime Ltd. gav GomSpace A/S en slutlig deadline för leverans enligt totalentreprenadkontraktet. 
Baserat på det faktum att det var utmanande att leverera enligt kontraktet gick GomSpace A/S med på att avsluta 
projektet och behålla nanosatelliterna mot att erlägga en förlikningsbetalning till Aerial & Maritime Ltd. på 16 786 
TSEK (kostnaden är redovisad under “Kostnad för sålda varor” i resultaträkningen. Genom denna förlikning frigörs 
GomSpace A/S från allt ansvar i projektet.

GomSpace A/S har sagt upp utplaceringskontraktet med den externa utplaceringsleverantören på grund av 
försenad utplacering. GomSpace A/S räknar med att erhålla 16 786 (intäkter redovisade under “Kostnad för sålda 
varor” i resultaträkningen) från den externa utplaceringsleverantören som kompensation för förskottsbetalningarna 
för utplaceringen. GomSpace A/S har erhållit 15 430 och räknar med att erhålla det återstående beloppet. 

Aerial & Maritime Ltd. har därefter trätt i frivillig likvidation. GomSpace Group AB har avstått från sin rätt till 
likvidationsutdelningar från Aerial & Maritime Ltd. Därför har andelar i intressebolag skrivits ned med 5 863 TSEK 
(nettonedskrivning redovisad under “Resultatandelar från intressebolag” i resultaträkningen), vilket leder till ett 
redovisat värde på 0 TSEK per den 31 december 2020.

15. Andelar i intresseföretag

Anskaffningsvärde per den 1 januari 
Anskaffningsvärde per den 31 december
Värdejusteringar per den 1 januari 
Vinstandelar (förlust) 
Nedskrivning av intressebolag 
Elimineringar* 
Valutakursjusteringar
Värdejusteringar den 31 december
Avskrivningar per den 31 december       

*Eliminering av vinst från entreprenadarbeten för det associerade företaget.

24 11424 114
24 11424 114

-12 442-12 442
00

-11 672-11 672
00
00

-24 114-24 114
00

24 114
24 114

-12 442
-3 166 
-5 863
-2 643

0
-24 114

0

24 114
24 114

0
0

-12 442
0
0

-12 442
11 672

24 114
24 114
10 485
-2 621

-23 346 
2 865

175
-12 442
11 672
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Samlad finansiell information för intressebolag: 
Omsättningstillgångar 
Anläggningstillgångar 
Kortfristiga skulder
Eget kapital         
Koncernens andel i eget kapital, 39 % (2019: 39 %)
Goodwill 
Eliminering av orealiserade vinster 
Koncernens redovisade värde av investeringen (före nedskrivning)    

Nedskrivning av intressebolag
Återföring av omräkningsreserv
Koncernens redovisade värde av investeringen (efter nedskrivning)    

Administrationskostnader 
Ränta 
Resultat före skatt 
Skattekostnad 
Årets förlust         
Koncernens andel av årets förlust       

Årets förlust 
Övrigt totalresultat 
Summa totalresultatet        
Koncernens andel av totalresultatet       

Andelsinnehav 
Verkligt värde

Verkligt värde är satt till ett redovisat värde på 0 TSEK och GomSpace har därför skrivit ned investeringen i 
A&M. GomSpace Group AB har avstått från sin rätt till likvidationsutdelningar från Aerial & Maritime Ltd.

24 992 
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25 049
9 771
7 815

-10 758
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-6 828
0
0
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-5 642
-8 127 

9
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-8 118 
0

-8 118 
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39%
0

14 407
81 191
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37 243
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-9 960 
36 175

-23 346
-1 157
11 672

-6 681
-147 
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112

-6 716
-2 621

-6 716 
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-2 233 
1 333

39%
11 672
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Aerial & Maritime Ltd.
Med säte i Mauritius
Företags-ID:142963
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Uppskjuten skatt per den 1 januari 
Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen 
Valutakursjusteringar
Uppskjuten skatt 31 december       

Uppskjuten skatt rör:
Immateriella tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Kortfristiga tillgångar 
Kortfristiga skulder
Skattemässiga underskottsavdrag
          

Uppskjuten skattefordran 
Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatt, netto        

Koncernen har uppdaterat analysen av det förväntade utnyttjandet av skattemässiga underskottsavdrag 
baserat på befintliga fakta samt utvecklingen avseende uppskjutna skattefordringar enligt IFRS. Koncernen 
hade ett totalt redovisad uppskjuten skattefordran hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag på 11 856 
TSEK per den 31 december 2020 (11 707 TSEK per den 31 december 2019). Värdet på- icke-redovisade 
skattefordringar som rör skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 58 438 TSEK per den 31 december 
2020 (55 413 TSEK per den 31 december 2019) för koncernen.

Moderbolaget hade ett totalt icke-redovisat uppskjutet skattemässigt underskottsavdrag på 75 601 TSEK 
(70 764 TSEK). Detta belopp kan endast användas av de svenska enheterna och ingen skattevinst förväntas 
genereras inom en överskådlig framtid. När det icke-redovisade uppskjutna skattemässiga underskottsav-
draget i moderbolaget redovisas är en del av det gjort över eget kapital när det gäller uppskjuten skatt som 
rör kostnader bokförda i eget kapital.

1 173
388
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-16 352
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1 541
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16. Uppskjuten skatt
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0
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GomSpace Group ABKoncernen Övriga anläggningstillgångar per den 31 december 2020 och 2010 består av hyresdepositioner. 

17. Övriga anläggningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 
Pågående entreprenadarbeten
          

Varulager till ett värde av 32 237 TSEK redovisades i kostnader för sålda varor under 2020 (51 850 under 
2019). Omvärderat varulager under 2020 var positiva 6 134 TSEK (nedskrivning på 64 TSEK 2019).

18. Varulager

26 066
383

26 449

21 493
2 640

24 133

2020 2019TSEK

Koncernen

Intäkter från entreprenadarbeten 
Minus fakturerade belopp 
Valutakursjusteringar
          

Redovisad i balansräkningen som: 
Belopp från kunder för entreprenadarbeten 
Belopp till kunder för entreprenadarbeten
          

Kontrakttillgångar redovisas initialt som intäkter från försäljning av satellitlösningar och plattformar, nyttolaster 
och delsystem samt produktförsäljning.

Kontrakttillgångarna ökade under 2020, vilket främst beror på högre intäkter och verksamhet än förra året.  
Kontraktskulder inkluderar förskott som tagits emot för att leverera försäljning av satellitlösningar, plattformar, 
nyttolaster och delsystem. Det utestående saldot för dessa konton ökade under 2020 på grund av ökad 
verksamhet i koncernen. 2020 redovisades 513 TSEK (2019: 1 161 TSEK som avsättningar för förväntade 
förluster för kontrakttillgångar.

19. Entreprenadarbete

192 887
-218 513

1 046
-24 580
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-44 223
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-200 538
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Entreprenadarbete
Kundfordringar, övrigt 
Kundfordringar, intressebolag 
Nedskrivningar
          

Gamla kundfordringar 
Ej förfallna och entreprenadarbeten 
0–30 dagar utestående 
31–90 dagar utestående 
> 90 dagar utestående
          

Förändringar i avsättningar för osäkra kundfordringar 
Redovisat värde i början på året 
Förlustreserv under året 
Bekräftade förluster 
Valutakursjusteringar
          

Per den 31 december 2019 var kundfordringar till en summa av 5 156 TSEK (21 488 TSEK 2019) förfallna 
men inte nedskrivna. Per den 31 december 2020 rör de förfallna kundfordringarna ett antal oberoende 
kunder där det inte finns någon historia av utebliven betalning på senare tid. Totalt har betalningar på 17 874 
TSEK (27 874 TSEK under 2020) mottagits under 2021.

Återstående kundfordringar och andra fordringar innehåller inte värdeminskande tillgångar eftersom de inte 
är förfallna. Baserat på kredithistoriken för dessa övriga klasser förväntas att dessa summor kommer att 
betalas när de förfaller. Koncernen innehar inte någon säkerhet i relation till dessa fordringar.

20. Kundfordringar

19 643
25 396

0
-3 667
41 372

36 214
3 176
1 406

576
41 372

16 266
1 033

-13 078
-554

3 667

13 087
53 295

183
-16 266
50 299

28 811
10 359

3 478
7 651

50 299

813
15 582

-141
12

16 266

2020 2019TSEK
(från entreprenadarbeten)

Koncernen En del av årets underskottsavdrag är hänförligt till utvecklingsutgifter. Enligt dansk lagstiftning kan det 
skattemässiga värdet (22 %) av utvecklingsutgifterna betalas efter att den beskattningsbara inkomsten 
för året har deklarerats. Det skattemässiga underskottsavdraget minskar därför.

Av den totala summan likvida medel är en summa på 1 894 TSEK (20 923 TSEK under 2019) pantsatt som 
säkerhet för projekt i dotterbolagen GomSpace A/S och GomSpace Sweden AB. Summan är pantsatt i 
GomSpace Group AB och GomSpace Sweden AB.

21. Skattefordringar

24. Likvida medel

Förutbetalda kostnader för varulager 
Hyreskostnader 
Förutbetalda försäkringar 
Förutbetalda kostnader till leverantörer 
Övriga förutbetalda kostnader
          

Moms 
Övriga fordringar
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22. Förutbetalda kostnader

23. Övriga fordringar
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Aktiekapitalet består av 52 274 803 aktier till ett nominellt värde på 0,07 SEK styck. Inga aktier har några 
särskilda rättigheter.

25. Aktiekapital

Ändringar av antal aktier: 
Antal aktier per den 1 januari, 2016 
Kapitaltillskott 2016 
Kapitaltillskott 2016 
Kapitaltillskott 2016 
Kapitaltillskott 2017 
Kapitaltillskott 2018 
Antal aktier per den 31 december 2020, helt betalt      

Kapitalförvaltning
Koncernen finansieras främst genom eget kapital med en soliditet på 61% per den 31 december 2020 (68% 
per den 31 december 2019), men kommer att utnyttja lånefinansiering när det kan göras till attraktiva villkor. 
Ledningen bedömer behovet av kapital på regelbunden basis. Målet med att behålla kapital är att behålla 
tillräckligt mycket för att kunna möta kortsiktiga skyldigheter och samtidigt kunna upprätthålla det investerar-
förtroende som krävs för att upprätthålla verksamhetens framtida utveckling.

Koncernen är inte exponerad för några externt påtvingade kapitalkrav.

13 907 334
8 000 000
2 000 000

600 000
1 750 000

26 017 469
52 274 803

Antal 
aktier

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 
Antal utestående aktier, före utspädning, genomsnitt 
Antal utestående aktier, efter utspädning, genomsnitt

563 358 (573 264) teckningsoptioner är exkluderade, men de kan potentiellt utspäda resultatet per aktie i 
framtiden.

-0,83
-0,83

52 275
52 275

-2,90
-2,90

52 275
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Förutbetalda intäkter från mottagna bidrag för utvecklingsprojekt 
Upplupen hyresrabatt
          

26. Förutbetalda kostnader

00
1 8201 820
1 8201 820

2 308
1 824
4 132

2020 2019TSEK
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Långfristiga
Upplupen semesterlöneskuld
          

Kortfristiga
Upplupna kostnader, inklusive projektrelaterade kostnader
Upplupen semesterlöneskuld
Löneskulder
Moms
Entreprenadarbeten, förlust
          

Summa övriga -skulder        

7 752 
7 752

0
6 149 
9 934
  347
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16 943

24 695

27. Övriga skulder
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Ställda säkerheter 
Säkerheter för lån i kreditinstitut 
Säkerheter i bolagets tillgångar (företagsinteckningar) 
Pantsatta bankmedel till förmån för dotterbolag
Summa          

Tillgångar med lågt värde 
Förpliktelser avseende operationell leasing*: 
Förfaller inom 1 år 
Förfaller inom 1–5 år 
Förfaller senare än om 5 år
          
Leaseavgifter som redovisas som kostnader

Eventualförpliktelser 
Garanti till förmån för dotterbolag 
(innehav i GomSpace Orbital ApS)*
Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag
Summa          

45 720  
0

45 720 

1 039
698

0
1 736
1 014

0
0 
0 

28. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 29. Finansiella risker

0
0
0

0
0
0
0
0
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18 877
22 139 

0
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0
0
0
0
0

3 362
23 840
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46 093 
0

46 093
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0
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909

0
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* Leasingförpliktelserna avser främst IT-utrustning

* Moderbolaget har givit en garanti till dotterbolaget GomSpace 
Orbital ApS, med innebörden att det kommer att bidra med 
ekonomiskt stöd fram till bolagsstämman 2022, om så är 
nödvändigt.

Det finns inga pågående rättsfall eller skiljedomsförfaranden

Generell riskhantering
På grund av sina aktiviteter är koncernen exponerad 
för olika finansiella risker, inklusive ändringar av 
valutakurser,
ränta, likviditet och kreditrisker. Koncernen hanterar 
risker centralt och följer de policyer som har godkänts
av styrelsen. Koncernen är inte aktivt engagerad i 
spekulation om finansiella risker.

Kreditrisker 
Kreditrisk är risken för att en motpart inte kommer att 
fullfölja sina åtaganden enligt ett finansiellt instrument 
eller ett kundavtal, vilket leder till en ekonomisk 
förlust. Koncernen är exponerad för kreditrisker från 
sin verksamhet, som huvudsakligen hänför sig till 
pågående entreprenadarbeten, kundfordringar och 
andra fordringar. Finansieringsverksamheten omfattar 
insättningar hos banker och finansiella institut, valu-
tatransaktioner och andra finansiella instrument. Den 
maximala exponeringen motsvarar det redovisade 
värdet. Vid försäljning av produkter erhålls förskottsbe-
talning av kunden.

Den förenklade förväntad kreditförlustmodellen enligt 
IFRS 9 gör det möjligt att göra en bedömning av ned-
skrivningsbehov vad gäller nedskrivning av finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, 
inklusive kundfordringar och entreprenadarbeten 
Modellen innebär att den förväntade förlusten under 
tillgångens livslängd redovisas direkt i resultaträk-
ningen och regelbundet granskas enligt koncernens 
riskhantering fram till realiseringen. Nedskrivningen 
beräknas baserat på förväntade förlustnivåer, som 
anges individuellt, fördelade efter geografisk placering. 
Förlustnivåer beräknas baserat på historiska data. 
Dessa data baseras på förväntad förlust under hela 
det mottagna beloppets förfallotid, korrigerat för 
uppskattningar av effekten på förväntade ändringar för 
relevanta parametrar, till exempel finansiell utveckling, 
politiska risker. osv. på marknaden i fråga.

Koncernen bedömer fortlöpande risken för förluster 
och om så är nödvändigt görs nedskrivningar enligt 
koncernens policy. Kassaöverskott placeras hos 
banker med lägst kreditbetyget A. Idag kommer en stor 
del av koncernens försäljning och intäkter från ett fåtal 
stora kunder. Det finns en risk att kunderna inte lägger 
order eller på annat sätt inte uppfyller sina respektive 
åtaganden på grund av exempelvis svaga finansiella re-
surser, eller andra förhållanden som är utom företagets 
kontroll. Om koncernen tappar affärer från alla eller 
några av sina största kunder kan detta skada koncer-
nens verksamhet, ekonomiska ställning och framtida 
vinst. Kreditvärdigheten hos kunder fastställs med stöd 

av utförliga kreditbedömningskriterier och kreditgränser 
sätts individuellt i enlighet med denna bedömning. 
Utestående kundfordringar övervakas regelbundet och 
varje leverans till större kunder omfattas som regel av 
remburs eller annan form av kreditförsäkring.

En nedskrivningsprövning genomförs på individuell 
basis vid varje rapporteringstillfälle. Ledningen bedömer 
kreditrisker sett till de enskilda kunderna, med beak-
tande om de är offentliga kunder, vilka bedöms ha 
en lägre kreditrisk än industriella kunder. Förutom de 
ökade riskerna som nämns i not 2 bedömer koncernen 
förekomsten av risk knuten till kundfordringar som låg, 
då kunderna tillhör skilda jurisdiktioner. Koncernen är 
verksam på den globala marknaden för nanosatelliter 
och ledningen gör vid kreditriskbedömningen ingen 
skillnad mellan kundernas geografiska belägenhet. 
Den maximala exponeringen för kreditrisk vid rappor-
teringstillfället är det bokförda värdet för varje slag av 
finansiella tillgångar i not 30.

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

• En ändring av valutakurserna på +/- 10 % i dotter-  
 bolagen i DKK har en effekt på övrigt totalresultat   
 och eget kapital före skatt på 674 TSEK (2019:   
 5 183 TSEK) baserat på de senaste 12 
 månadernas nettoflöde

• En ändring av valutakurserna på +/- 10 % i intres-  
 sebolagen i USD har en effekt på resultat och   
 eget kapital före skatt på 0 TSEK 
 (2019: 1 167 TSEK) baserat på nettoställning på   
 balansdagen

• En ändring av valutakurserna på +/- 10 % 
 för tillgångar och skulder i DKK har en effekt på   
 resultat och eget kapital före skatt på 138 TSEK 
 (2019: 11 TSEK) baserat på nettoställning på   
 balansdagen

• En ändring av valutakurserna på +/- 10 % 
 för tillgångar och skulder i EUR har en effekt på   
 resultat och eget kapital före skatt på 1 594 TSEK   
 (2019: 4 502 TSEK) baserat på nettoställning
 på balansdagen

• En ändring av valutakurserna på +/- 10 % 
 för tillgångar och skulder i USD har en effekt på   
 resultat och eget kapital före skatt på 175 TSEK 
 (2019: 776 TSEK) baserat på nettoställning på   
 balansdagen
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Ränterisk 
Koncernens lån löper med rörlig ränta. En förändring 
av räntenivån skulle ha en begränsad effekt på resulta-
tet och det egna kapitalet.

• En ändring av räntenivån på +/- 1 % har en effekt   
 under 2020 på resultat och eget kapital före skatt 
 på 194 TSEK (2019: 244 TSEK) baserat på ränte-  
 bärande lån på balansdagen.

Likviditetsrisk 
Finansiering och tillräcklig likviditet är fundamenta-
la faktorer i att driva en växande verksamhet, och 
förvaltning av båda är en integrerad del av koncernens 
fortsatta budget- och prognosprocess. För att säkra 
fokus på att hantera riskerna som rör finansiering och 
likviditet förvaltar och övervakar koncernen finansie-
ring och likviditet och säkerställer tillgängligheten för 
den önskade likviditeten genom kontanthantering och 
lånemöjligheter.

Genom att ständigt upprätthålla likvida medel eller 
outnyttjade lånemöjligheter säkerställer koncernen att 
den har en sund betalningsförmåga, vilket minskar 
likviditetsrisken. Betalningsförmågan, dvs. kontanter 
från kapitalökningar och likvida medel samt outnytt-
jade lånemöjligheter per den 31 december 2020 var 
135 502 TSEK (134 843 TSEK under 2019).

Koncernens långsiktiga finansiering består av ett lån 
från danska Vækstfonden under EU:s InnovFin SMV 
Programme 2015. Lånet har rörlig ränta, 6,53% och 
7,77% per år per den 31 december 2020 (2019: 6,55 
% och 7,73 % per år). Lånet kan lösas in av koncernen 
till nominellt värde och är föremål för förändring av 
kontroll och klausuler om överlåtelse av egendom.

Analysen baseras på alla odiskonterade kassaflöden, 
inklusive uppskattade räntebetalningar och förvän-
tade låneavbetalningar. Ränteuppskattningarna 
baseras på aktuella marknadsförhållanden.

Verkligt värde för lånet från kreditinstitut (danska 
Vækstfonden) och leasingskulder fastställs som 
motsvarande det redovisade värdet av dessa baserat 
på marknadsränta (nivå 2 i verkligt värde-hierarkin). 
Verkligt värde för kortfristiga skulder fastställs om 
motsvarande det redovisade värdet.

Betalningsskyldigheter förväntas betalas genom 
kassainflöden från den löpande verksamheten och 
genom intäkter från kapitaltillskott på senare år.

Koncernen 
31 december 2020 
Lån från kreditinstitut 
Leasingskulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
          

31 december 2019 
Lån från kreditinstitut 
Leasingskulder 
Leverantörsskulder och övriga skulder
          

22 051 
44 690 
46 875

113 616

28 729
58 663
29 055

116 447

15 268  
32 830 

374 
48 472

18 065 
40 778

0
58 843

6 783 
11 860 
39 123 
57 766

10 664 
12 110
26 122 
48 896

18 877 
42 645 
46 875

108 397

23 840
54 727
29 055 

107 622

0
0

7 378 
7 378

0
5 775
2 933 
8 708 

1-5
år0-1 år

Summa 
avtalsenliga 
kassaflöden

Redovisat 
värde>5 årTSEK

Noter

29. Finansiella risker (fortsättning)
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Inga finansiella instrument är värderade till verkligt 
värde per den 31 december 2020 och 2019.

Nivåerna av verkligt värde definieras enligt följande:

• Noterade (ojusterade) priser på officiella marknads- 
 platser för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

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

• Uppgifter om tillgången eller skulden i fråga som   
 inte bygger på observerbara marknadsdata (ej 
 observerbara uppgifter) (nivå 3)

Det verkliga värdet av finansiella instrument som inte 
handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp 
av värderingsmetoder. När marknadsuppgifter finns 
tillgängliga används dessa så långt möjligt. Om alla 
väsentliga uppgifter som krävs för att fastställa det 
verkliga värdet av ett instrument är observerbara tillhör 
det nivå 2. När en eller flera väsentliga uppgifter inte 
bygger på observerbara marknadsdata klassificeras 
instrumentet som nivå 3.

30. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

31 december 2020
Tillgångar
Kundfordringar och andra fordringar, inkl. entreprenadarbeten 
Likvida medel       
Summa tillgångar              

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga banklån 
Leasingskulder 
Kortfristig del av långfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Förutbetalda kostnader, inkl. entreprenadarbeten       
Summa skulder              

31 december 2019
Tillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 
Likvida medel       
Summa tillgångar              

Skulder
Skulder till kreditinstitut 
Leasingskulder 
Kortfristig del av långfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Förutbetalda kostnader       
Summa skulder              

Finansiella till-
gångar 

värderade till 
upplupet

anskaffningsvärde

Finansiella skulder
värderade till 

upplupet anskaff-
ningsvärde

Totalt redovisat 
värde

45 440
135 502
180 942

0
0
0
0
0
0
0
0

51 674
127 160
178 834

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

14 264
7 752

31 745
15 513
22 180
16 943
46 043

154 440

0
0
0

14 874
43 956
19 735

9 621
16 501
33 288

137 975

45 440
135 502
180 942

14 264
7 752

31 745
15 760
22 180 
16 696
46 043

154 440

51 674
127 160
178 834

14 874
43 956
19 735
9 621

16 501 
33 288

137 975

TSEK

Noter
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Avskrivningar på anläggningstillgångar 
Valutakursjusteringar
Upplupna lånekostnader 
Optionskostnader 
Eliminering av transaktioner med intressebolag
Realisationsresultat
Effekt av annulleringen av SSG-ordern
Nedskrivning av dotterbolag
          

Förändringar av varulager 
Förändringar av kundfordringar 
Förändringar av övriga fordringar 
Förändringar av leverantörsskulder och andra skulder
          

Vinstandelar (förlust) 
Nedskrivning av intressebolag*
          

* nedskrivningen genomfördes som en följd av den påbörjade frivilliga likvidationen av företaget. 

867 
-1 386

35
493

2 643
-12

0
0

2 640

-3 158 
13 131
-8 326
33 136
34 783

-3 166
-5 863
-9 029

31. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

32. Förändringar av rörelsekapital

34. Skulder från finansiering av skuldinstrument

33. Resultat från andelar i 
intressebolag, efter skatt

0
-566

0
493

0
0
0

31 065
30 992

0
25 956

219
-197

25 978

0
-11 672
-11 672

0
227

0
2 028 

0
0
0
0

2 255

0
-103 415

-395
-24 680

-128 490

0
-12 442
-12 442

10 981 
-1 319

0
2 028

-2 865
3 152
8 612

0
20 589

-11 372
3 081

22 663
-48 992
-34 620

-2 621
-23 346
-25 967

20202020 20192019TSEK

GomSpace Group ABKoncernen Icke kontanta förändringar

31 december 2020
GomSpace Group AB
Summa skulder från 
finansiering av skuldinstrument       

Koncernen
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder
Summa skulder från 
finansiering av skuldinstrument       

31 december 2019
GomSpace Group AB
Summa skulder från 
finansiering av skuldinstrument       

Koncernen
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder
Summa skulder från 
finansiering av skuldinstrument       

0

-1 629
-413

-2 042

0

1 000
46

1 046

0

36
0

36

0

3 148
0

3 148

0

-6 444
-3 562

-10 006

0

-26 259 
9 794

-16 465

0

61 763
19 735

81 498

0

83 874
9 895

93 769

0

53 761
15 760

69 521

0

61 763
19 735

81 498

0

35
0

35

0

0
0

0

I början på 
året Kassaflöde Förvärv 

Valuta- 
justering

Låne-  
kostnader

I slutet 
av åretTSEK

Noter
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Koncernen 
Under 2020 mottog koncernen 8 263 TSEK i offentliga bidrag i utvecklingssyfte (2019: 5 979 TSEK). Varav 873 
TSEK (2019: 0 TSEK) redovisades i resultaträkningen och 7 390 TSEK (2019: 5 979 TSEK) kvittas mot kostnaden 
för den tillgång som bidragen rör. Av summan, som kvittas mot kostnaderna för tillgångarna, presenteras 0 TSEK 
(2019: 437 TSEK) som förbetalningar.

Som närstående parter räknas koncernens intressebolag, styrelsen och ledningsgruppen. Som närstående parter 
räknas även företag där de ovan nämnda parterna har betydande intressen.
 
Närstående parter kan också vara dotterbolag där GomSpace Group AB har styrande inflytande.

Försäljning till och köp från närstående parter sker på villkor som motsvarar de som gäller i transaktioner enligt 
armlängdsprincipen.

Koncernen 
Koncernen hade kostnader för redovisning (med avsevärt inflytande över företaget) till en total summa på 780 
TSEK (285 TSEK under 2019), utöver ledningskostnaderna i not 4.
 
Koncernen har erlagt en förlikningsbetalning till intressebolag på 16 119 TSEK (0 TSEK under 2019).

Koncernen har sålt varor och tjänster till intressebolag till en total summa på 9 517 TSEK (497 TSEK under 2019). 
Fordringar på intressebolag uppgår till 0 TSEK per den 31 december 2020 (183 TSEK per den 31 december 
2019).

GomSpace Group AB 
GomSpace Group AB har haft följande transaktioner med dotterbolag och intressebolag:

35. Statliga bidrag
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

37. Händelser efter balansdagen 

36. Närstående parter

Transaktioner med dotterbolag 
Försäljning av varor och tjänster 
Inköp av varor och tjänster 
Fordringar på balansdagen 
Skulder på balansdagen

Transaktioner med intressebolag 
Försäljning av varor och tjänster 
Fordringar på balansdagen

28 060
23 192

107 092

0
0

27 438 
24 041

133 009

468
39

2020 2019TSEK

GomSpace Group AB 
Styrelsen föreslår följande disposition av balanserade vinstmedel för året (SEK)

Koncernen avser att tillämpa de nya och ändrade standarderna och tolkningarna, om tillämpligt, när de börjar 
gälla. Ingen väsentlig påverkan på koncernens resultaträkning förväntas från de nya och ändrade standarder 
och tolkningar som har getts ut, men ännu inte har börjat gälla, fram till datumet för utfärdandet av koncernens 
resultaträkning.

38. Förslag till vinstdisposition

39. Nya redovisningsstandarder

Överkursfond 
Balanserade vinstmedel 
Årets resultat
          

Ska fördelas enligt följande: 
Betalas ut som utdelning 
Balanseras i ny räkning
          

578 311 459
649 081

-21 503 054 
557 457 486

0
557 457 486 
557 457 486

2019

578 311 459
-20 360 872
-47 687 479 
510 263 108

0
510 263 108 
510 263 108

2020

Noter
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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 kon-
cernens ställning och resultat.

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

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbo-
laget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att 
föreläggas årsstämman den 23 april 2021 för fastställelse.

Stockholm, 31 Mars 2021

Styrelsen och verkställande direktör 

Niels Buus   Jens Maaløe   
VD    Ordförande

Jukka Pekka Pertola  Niels Jesper Jespersen Jensen

Steen Lorenz Johan Hansen                   Henrik Schibler 
 

 

 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2021

Ernst & Young AB

Martin Henriksson 
Auktoriserad revisor,
Huvudansvarig revisor

Ledningens uttalande
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Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gomspace Group AB (publ), 
org.nr 559026-1888 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Gomspace Group AB 
(publ), för år 2020 med undantag för bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 22-24. Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
13-64 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrap-
porten på sidorna 22-24. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balans-räkningen för moder-
bolaget och koncernen.

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

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

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-12 och 67-68. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen 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 felaktigheter.

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga   
 felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-  
 visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
 eller misstag, utformar och utför gransknings-
 åtgärder bland annat utifrån dessa risker och   
 inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
 ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra   
 uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig  
 felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för  
 en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-
 som oegentligheter kan innefatta agerande i   
 maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
 felaktig information eller åsidosättande av intern   
 kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper  
 som används och rimligheten i styrelsens och verk- 
 ställande direktörens uppskattningar i redovisningen  
 och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen   
 och verkställande direktören använder antagandet  
 om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-  
 ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en  
 slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
 bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhets-  
 faktor som avser sådana händelser eller för-
 hållanden som kan leda till betydande tvivel om 
 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om   
 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
 hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp- 
 märksamheten på upplysningarna i årsredovisning  
 en om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
 sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera   
 uttalandet om årsredovisningen och koncern-
 redovisningen. Våra slutsatser baseras på de   
 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för   
 revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser   
 eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan  
 fortsätta verksamheten. 

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-  
 sionsbevis avseende den finansiella informationen  
 för enheterna eller affärsaktiviteterna inom kon-
 cernen för att göra ett uttalande avseende koncern  
 redovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning  
 och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt   
 ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av Gomspace Group AB (publ) för år 2020 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 ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. 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 överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 22-24 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyr-
ningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upp-
lysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket 
punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 
31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar samt i överensstämmelse med årsre-
dovisningslagen. 

Malmö, 31 mars 2020

Ernst & Young AB

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till   
 någon försummelse som kan föranleda ersätt-
 ningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-  
 lagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
 ordningen

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 förenligt 
med aktiebolagslagen. 

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsun-
derlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
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CO2 scope 1 

Formel 
Växthusgaser beräknas baserat på varje enskild bräns-
letyp, t.ex.: CH4 = ∑ (använd bränsletyp i ton * CH4 
omvandlingsfaktor per bränsletyp)

Enhet: ton CO2e

CO2 scope 2  

Formel 
Scope 2-utsläpp beräknas per mark per köpt MWh 
el och/eller GJ fjärrvärme/fjärrkylning, t.ex.: CH4 = ∑ 
(köpt MWh eller GJ * CH4 omvandlingsfaktor per land)

Enhet: ton CO2e

Förnybar energiandel   

Formel 
(förnybar energi/energiförbrukning) * 100

Enhet: %

Vattenförbrukning   

Formel 
summan av allt använt vatten – brutto

Enhet: m3

FTE:er (heltidsekvivalenter) i arbetsstyrkan  

Formel 
FTE:er + tillfällig arbetskraft

Enhet: FTE

Könsmångfald, övergripande   

Formel 
((kvinnliga FTE:er + kvinnlig tillfällig arbetskraft)/(ar-
betskraft-FTE)) * 100

Enhet: % kvinnliga

Könsmångfald, ledningen    

Formel 
((kvinnliga chefer)/(alla chefer)) * 100

Enhet: % kvinnliga

Lönekvot mellan könen     

Formel 
medianlönen för män/medianlönen för kvinnor

Enhet: kvinnliga av manliga

Personalomsättning   

Formel 
((frivilliga + ofrivilliga uppsägningar av FTE:er)/(FTE:er) 
* 100

Enhet: %

Sjukfrånvaro  

Formel 
(antal dagar med sjukfrånvaro för alla egna FTE:er 
under perioden)/(totala FTE:er)

Enhet: dagar per FTE

Grad av kundbibehållning   

Formel 
(((antal kunder i slutet av perioden) – (nya kunder som 
tillkommit under perioden))/(antal kunder i början av 
perioden))) * 100

Enhet: %

Könsmångfald, styrelsen  

Formel 
((kvinnliga styrelsemedlemmar invalda av bolagsstäm-
man)/(alla medlemmar invalda av bolagsstämman)) * 
100

Enhet: %

Grad av närvaro vid styrelsemöten   

Formula 
((∑ antal styrelsemöten där medlemmarna är närva-
rande) per styrelsemedlem/(antal styrelsemöten * antal 
styrelsemedlemmar)) * 100

Enhet: %

Lönekvot VD    

Formel 
ersättning VD / medianlönen för anställda

Enhet: Flera

Definition av ESG-tal
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