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1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016)

• Nettoomsättningen ökade till 26.092 TSEK (13.895) 

• Bruttomarginalen minskade till 19% (66%) 

• Rörelseresultatet minskade till -18.192 TSEK (+1.640)

• Resultatet per aktie var -0,63 SEK (+0,09) 

• GomSpace tillförs 95 miljoner SEK genom privat
 placering och nyemission av 1,75 miljoner aktier 

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016)

• Nettoomsättningen ökade till 45.089 TSEK (24.898) 

• Bruttomarginalen minskade till 31% (65%)

• Rörelseresultatet minskade till -28.449 (+2.569) 

• Resultatet per aktie var -1,06 SEK (+0,25)

Händelser efter räkenskapsperiodens utgång

• Singapore beslutar att utvärdera tillämpning och
 installation av rymdbaserad VHF-kommunikation
 för flygtrafikledning

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET FÖR GOMSPACE GROUP AB (PUBL). INFORMATIONEN I DENNA DELÅRSRAPPORT ÄR SÅDAN SOM 
GOMSPACE GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S FÖRORDNING OM MARKNADSMISSBRUK OCH LAGEN OM 

VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 31 AUGUSTI 2017 KL. 08.00 (CET).
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För att stödja arbetet med att skapa strukturer installerar vi nu 
ett nytt affärssystem. Den första fasen i detta projekt slutfördes 
enligt plan före sommarens semesterperiod.

Vår produktion av moduler för subsystem är redan välfunger-
ande. En utmaning för närvarande är att få projektorganisa-
tionen med många nya anställda att leverera på högsta nivå 
och där är vi nu på rätt väg.

Från augusti kommer GomSpace att ha flyttat till nya lokaler, 
i samma område som tidigare. Här får vi plats för ytterligare 
tillväxt och inte minst får vi möjlighet att bygga en produk-
tionsanläggning med större kapacitet.

Under sommaren har GomSpace genomfört leveransen av 
3Dimonds-satelliterna till Sky and Space Global, en förserie i 
det stora system med satelliter som vi bygger för närvarande. 
Demonstrationssatelliterna fungerar planenligt och har drift-
satts i omloppsbana av GomSpace. Detta är första gången 
vi har placerat ut tre satelliter som är sammanlänkade med 
varandra, vilket är en betydande milstolpe inom vårt bran-
schsegment liksom för GomSpace.

Det är också värt att notera att vår avknoppningsstrategi 
genomförs enligt plan. Bolaget Aerial & Maritime som vi driver 
tillsammans med den danska Investeringsfonden för utveck-
lingsländer är på god väg. Dessutom har vi potential för att 
tidigt kunna ta initiativet inom nya satellitbaserade tjänster, 
exempelvis VHF-kommunikation för flygtrafik.

Sammanfattningsvis ser vi en stark marknadstrend mot sat-
elliter som byggs modulärt med standardkomponenter och 
tillverkas i stora serier. Detta bekräftar vår strategi att växa 
genom att sälja standardprodukter vilket gör det möjligt att 
leverera skalbara lösningar, med högre marginaler än för spe-
cialiserade satellitprojekt.

Mot denna bakgrund ser vårt arbete för att uppnå ett stabilt 
kassaflöde lovande ut.

Med mina bästa hälsningar,

Vd har ordet
Vi befinner oss i ett gynnsamt läge där vi säkrat en orderstock 
som är långt större än förväntat. Detta uppstod i början av 
året och det har därför krävts ökade utgifter för att bygga upp 
vår organisation med många fler nya medarbetare än tidigare 
föutsett.

Försäljningen ökar snabbare än planerat. Omsättningstillväx-
ten för andra kvartalet var 88 % för första halvåret 81 %. 

Utan den justering där av delar av intäkterna från Aerial & Mar-
itime Ltd. har undantagits hade omsättningsökningen legat 
på 101 % för andra kvartalet och 96 % för första halvåret.

Resultatet för andra kvartalet 2017 var en förlust på 16.508 TSEK 
och för första halvåret 2017 en förlust på 26.780 TSEK. Resultatet 
ligger något under våra förväntningar vilket är en följd av den 
omfattande nyrekryteringen under första halvåret.

Sammantaget så överträffar tillväxten våra förväntningar, 
samtidigt som kostnaderna för att bygga upp organisationen 
så snabbt visar sig i form av lägre marginaler.

Till följd av kostnaderna för att integrera alla nya medarbetare 
ligger bruttomarginalen under vår målsättning. Bruttomargin-
alen för andra kvartalet var 19 % och för första halvåret 31 %.

Vi befinner oss alltjämt i en fas där vi gör betydande investerin-
gar i resurser såväl som i verksamheten. 

Som ett led i vår affärsplan har GomSpace under andra kvarta-
let etablerat dotterbolag för Asien och Nordamerika, med kon-
tor i Singapore respektive Washington D.C. Dessa nytillskott 
har central betydelse för att genomföra vår strategi och kunna 
få del av marknadstillväxten även i dessa regioner.

Under första halvåret 2017 har vi rekryterat och integrerat 
ett stort antal nya anställda (54, motsvarande en ökning med 
71 %). Det har varit möjligt att anställa alla de nya medar-
betare som vi behöver. De flesta kommer från Aalborg med 
omgivning, men vi har också personer från andra länder som 
flyttat till Danmark för att arbeta med ”New Space” på Gom-
Space.

Med så många nya människor anpassar vi nu organisationen 
och skapar de strukturer som ett större företag behöver. Sam-
tidigt som många av våra nya anställda är mycket erfarna så 
tar det en del tid för att de ska kunna arbeta effektivt fullt ut. 

Vi har en stark ledningsgrupp på plats med rätt kompetens för 
att leda detta arbete. Vi har också en stark balansräkning som 
gör det möjligt att verkställa våra planer.

Niels Buus
VD
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GomSpace öppnar kontor i Nordamerika 
30 juni 2017 - GomSpace har öppnat ett nytt kontor i Wash-
ington som kommer att leda företagets ökande aktivitet 
i Nordamerika och får en viktig roll för att skapa ytterlig-
are uppmärksamhet för företaget på den amerikanska 
marknaden. Flyg- och rymdindustrin i USA har en stark 
tillväxt och en betydande andel av riskkapitalinvesterin-
garna är koncentrerade till affärsidéer där nanosatelliter 
utnyttjas. Nordamerika är den största enskilda marknaden 
för nanosatelliter i världen och i Silicon Valley finns också 
en växande förståelse för potentialen hos den typ av nano-
satelliter som GomSpace tillverkar. Samtidigt har Pentagon 
och NASA startat projekt med nanosatelliter – en utveck-
ling som GomSpace vill följa på nära håll.

GomSpace väljs som leverantör av subsystem för nanosat-
ellitplattform av EU-kommissionens FIRE-RS-projekt, un-
der ledning av universitetet i Vigo i Spanien
29 juni 2017 – GomSpace har valts ut som leverantör och 
tecknat avtal med Universidade de Vigo för leverans av sub-
system till nanosatelliten LUME-1, vilken finansieras av Eu-
ropeiska kommissionen. Det totala ordervärdet uppskattas 
till 150.000 Euro. GomSpace kommer att leverera subsystem 
till satellitplattformen med praktiskt beprövad hårdvara till 
Universidade de Vigo. FIRE-RS-projektet syftar till att bygga 
upp ett effektivt verktyg för tidig upptäckt och kategoriser-
ing av naturkatastrofer, inledningsvis med fokus på bränder 
i naturen inom Sudoe-regionen (delar av Frankrike, samt 
Spanien och Portugal). 

GomSpace väljs av UnseenLabs för leverans av komplett 
system för spektrumövervakning 
20 juni 2017 – GomSpace har valts ut av och har tecknat avtal 
med UnseenLabs SAS om utveckling och leverans av ett dis-
ruptivt nanosatellit-baserat system för spektrumövervakning 
från rymden. GomSpace kommer att leverera systemet, ink-
lusive uppskjutning, till UnseenLabs som en nyckelfärdig 
lösning med driftsättning planerad för andra halvåret 2018. 
Systemet kommer att hantera innovativa nyttolaster som 
utvecklas av UnseenLabs, med unik hårdvara och mjukvara. 
Detta är första steget mot ett framtida system av nanosatellit-
er där avancerad spektrumövervakning används som grund 
för en disruptiv tjänst för övervakning av sjöfart.

GomSpace öppnar kontor i Asien 
24 maj 2017 - GomSpace har öppnat ett kontor i Asien som 
får en viktig roll för att skapa större uppmärksamhet för före-
taget på marknaden i och omkring Singapore. Flyg- och ry-
mdindustrin växer starkt i hela regionen och praktiskt taget 
alla asiatiska länder har egna rymdprogram där GomSpace’ 
teknologi skulle kunna utnyttjas. GomSpace har redan flera 
kunder och partners i Asien. Dessutom finns universitet och 
forskningsorganisationer som bidrar till ökad efterfrågan på 
GomSpace’ små och lätthanterliga nanosatelliter.

SpaceQuest beställer två avancerade nanosatellit-plattfor-
mar från GomSpace
22 maj 2017 – GomSpace har tecknat avtal med det ameri-
kanska företaget SpaceQuest, Ltd. SpaceQuest, som är en av 
pionjärerna och ledarna inom teknik och lösningar för nano-
satelliter, har lagt en beställning hos GomSpace om leverans 
av två avancerade nanosatellitplattformar i 3U-format. Till-
sammans med mjukvara och komponenter för nyttolasten 
uppgår ordervärdet till 325.000 USD.

Årsstämma har hållits i GomSpace Group AB (publ) 
27 april 2017 – Årsstämman i GomSpace Group AB (publ) för 
räkenskapsåret 2016 har hållits. Bland de viktiga besluten 
som fattades på stämman märks ett incitamentsprogram 
med teckningsoptioner riktat till de anställda, liksom att sty-
relsen fick fullmakt för att öka aktiekapitalet.

GomSpace genomför privat placering och tillförs 95 mil-
joner SEK genom emission av 1,75 miljoner nya aktier
5 april 2017 – Styrelsen i GomSpace Group AB har, med stöd 
av den fullmakt som gavs av den extra årsstämman den 28 
april 2016, och som indikerades genom ett pressmeddelande 
publicerat den 5 april 2017, beslutat att emittera 1,75 miljoner 
nya aktier till priset 54,5 SEK per aktie. Priset fastställdes gen-
om ett så kallat “accelerated book-building”-förfarande un-
der ledning av Carnegie Investment Bank AB (publ). Nyemis-
sionen är riktad mot utvalda svenska och internationella 
institutionella investerare.

Viktiga händelser 
under perioden
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Extra bolagsstämma har hållits i GomSpace Group AB 
(publ)
24 augusti 2017 – En extra bolagsstämma har hållits i Gom-
Space Group AB (publ). De väsentliga punkterna som be-
handlades av stämman gällde ett incitamentsprogram med 
utställande av teckningsoptioner.

GomSpace får order på nanosatellitplattform från DLR 
för demonstration av optisk nyttolast i OSIRIS-pro-
grammet
10 augusti 2017 – GomSpace har fått en order om leverans 
av en nanosatellitplattform från Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) avsedd för ett demonstrationsprojekt. 
Inom ramen för OSIRIS-programmet utvecklar DLR mycket 
kompakta nyttolaster för optisk kommunikation med små 
satelliter i låg omloppsbana, i samarbete med sin partner 
Tesat-Spacecom GmbH & Co KG. Det totala ordervärdet är 
uppskattningsvis 500.000 Euro.

Singapore utvärderar funktion och driftsättning av 
rymdbaserad VHF-kommunikation för flygtrafikled-
ning
13 juli 2017 – GomSpace har tecknat en avsiktsförklaring 
med luftfartsmyndigheten i Singapore (CAAS) och Singa-
pore Technologies Electronics Limited (ST Electronics) om 
att utvärdera funktion och driftsättning av rymdbaserad 
VHF-kommunikation för flygtrafikledning i och omkring 
Singapores region för flyginformation.

Viktiga händelser 
efter redovisningsperioden

GomSpace tecknar leveransavtal med Spacety Co., Ltd.
5 april 2017 – GomSpace A/S har tecknat avtal med Spacety Co., 
Ltd. (changsha). Spacety är det första kommersiella företaget 
i Kina som utvecklar och tillhandahåller nanosatellittjänster. 
GomSpace kommer att leverera de centrala komponenterna 

till ett antal satelliter, som under de närmaste åren kommer 
att växa till en mindre svärm med satelliter. Ordervärden för 
detta inledande avtal är mellan 150.000 och 200.000 Euro och 
leveransen sker under detta år. Spacety kommer att placera ut 
sina satelliter i slutet av 2017.

Viktiga händelser
under perioden (fortsättning)
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Finansiellt resultat för 
andra kvartalet 2017 (2016)
Finansiell översikt
Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 juni för GomSpace 
Group AB omfattar även koncernbolagen GomSpace A/S, 
GomSpace Orbital ApS, NanoSpace AB, GomSpace Asia Pte 
Ltd. samt GomSpace North America LLC. Nettoresultatet för 
perioden var en förlust på 16.508 TSEK (+967) och för förs-
ta halvåret 2017 en nettoförlust på 26.780 TSEK. Under för-
sta halvåret 2017 hade vi höga kostnader i samband med 
rekrytering och introduktion av nya anställda. Den 30 juni 
2017 uppgick eget kapital till 211.548 TSEK (94.468). 

Omsättningsökningen på 81 % för första halvåret 2017 ligger 
över vårt tillväxtmål. Bruttomarginalen på 31 % ligger under 
vårt tillväxtmål.

Rörelseförlusten för andra kvartalet uppgick till 18.192 TSEK 
(+1.640) och förlusten för första halvåret 2017 var 28.449 TSEK 
(+2,569).

Intäkter
1 APRIL – 30 JUNI 2017 (2016) 
Omsättningen för andra kvartalet 2017 uppgick till 26.092 TSEK 
(13.895), vilket motsvarar en ökning på 88 % jämfört med sam-
ma period 2016. Omsättningen påverkades av en justering på 
1.905 TSEK för att eliminera omsättning från intresseföretaget 
Aerial & Maritime. 

Om denna justering inte hade genomförts hade omsättning-
stillväxten uppgått till 101 %.

Under andra kvartalet svarade försäljning till nya kunder för 
41 % av omsättningen. 

1 JANUARI – 30 JUNI 2017 (2016) 
Omsättningen för första halvåret 2017 uppgick till 45.089 
TSEK (24.898), vilket motsvarar en ökning på 81 % jämfört 
med samma period 2016. En justering på 3.596 TSEK har 
gjorts för att eliminera omsättning från intresseföretaget 
Aerial & Maritime.

Om denna justering inte hade genomförts hade omsättnings- 
tillväxten uppgått till 96 %.

Under första halvåret 2017 svarade försäljning till nya kunder 
för 30 % av omsättningen. 

Kostnader
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016) 
Rörelsens kostnader för andra kvartalet 2017 uppgick till 
44.284 TSEK (12.255), vilket motsvarar en ökning på 261 %. 
Försäljnings- och distributionskostnader, utvecklingskostnader 
och administrationskostnader uppgick till totalt 23.197 TSEK 
(7.570), en ökning med 206 %. Våra kostnader för försäljning 
och administration har ökat som förväntat, i linje med affärspla-
nen. Utöver det har kostnaderna för utvecklingsarbetet ökat 
betydligt, främst beroende på rekrytering och introduktion av 
många nya ingenjörer till utvecklingsavdelningen.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Rörelsens kostnader första halvåret 2017 uppgick till 73.538 TSEK 
(22.329), vilket motsvarar en ökning med 229 %. Försäljnings- 
och distributionskostnader, utvecklingskostnader och adminis-
trationskostnader uppgick till 42.211 TSEK (13.656), en ökning 
med 209 %. 

Lönsamhet
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016)
Under andra kvartalet 2017 uppgick bruttovinsten till 5.005 
TSEK (9.210), en minskning med 46 % jämfört med samma 
period 2016. Andra kvartalet 2017 var bruttomarginalen 19%, 
att jämföra med samma period 2016 då bruttomarginalen 
var 66 %. Elimineringen av omsättning från intresseföretag i 
redovisningen har ökat omsättningen med 2.732 TSEK. Utan 
denna justering hade bruttomarginalen uppgått till 15 %.

Under andra kvartalet 2017 redovisades intäkterna för 
pågående projekt baserat på nedlagda kostnader istället för 
nedlagd tid i projekten. I A&M-projektet fanns stora kostnader 
för uppskjutning under andra kvartalet 2017 vilket resulterade 
i ett negativt täckningsbidrag i projektet. Elimineringen av 
omsättning hade därför en positiv påverkan under kvartalet.

Det finansiella resultatet för andra kvartalet 2016 var osedvan-
ligt högt. Detta berodde främst på en tilläggsbeställning till 
ett kundavtal och bruttomarginalen låg då på en ovanligt hög 
nivå.
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Finansiellt resultat för 
andra kvartalet 2017 (2016) (fortsättning)
Redovisningen av försäljningsintäkter har 2016 än drats från 
redovisning av hela intäkten vid en tidpunkt till att in täkten 
redovisas efter projektets procentuella fullbordan. Under 2016 
identifierade vi vissa mindre projekt som redovisats med hela 
intäkten vi en tidpunkt. Dessa skulle dock ha redovisats som 
kontraktsuppdrag. Detta påverkade omsättningen före skatt 
med 167 TSEK för andra kvartalet 2016. Eftersom påverkan ans-
es obetydlig har jämförelsetalen inte korrigerats.

Under andra kvartalet 2017 uppgick rörelseförlusten till 18.192 
TSEK (rörelsevinst på 1.640), vilket motsvarar en minskning 
med 1209 % jämfört med samma period 2016. 

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Första halvåret 2017 uppgick bruttovinsten till 13.762 TSEK 
(16.225), vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med 
samma period 2016. Bruttomarginalen för första halvåret 2017 
var 31 %, att jämföra med samma period 2016 då bruttomar-
ginalen var 65 %. Påverkan från elimineringen av omsättning 
från intresseföretag är en minskning med 532 TSEK. Bruttomar-
ginalen utan denna justering uppgår till 29 %.

Förändringen av intäktsredovisningen för försålda varor vilk-
en förklaras ovan hade en mindre positiv påverkan på omsät-
tningen för första halvåret 2016, 153 TSEK. Eftersom påverkan 
anses obetydlig har jämförelsetalen inte korrigerats.

Första halvåret 2017 uppgick rörelseförlusten till 28.449 TSEK 
(rörelsevinst på 2.569), vilket motsvarar en minskning med 
1207% jämfört med samma period 2016. 

Finansnetto och omkostnader
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016) 
Finansnettot för andra kvartalet 2017 hade en negativ inverkan 
på lönsamheten, främst beroende på valutakursjusteringar av 
kundfordringar i USD. Finansnettot uppgick till -1.833 TSEK (358).

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Finansnettot för första halvåret 2017 hade en negativ påver-
kan på lönsamheten. Finansnettot uppgick till -2.506 TSEK 
(667)

Skatt och uppskjuten skatt
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016) 
Koncernen har bokfört ett skattemässigt underskott med 
ett totalt belopp på 7.851 TSEK. Moderbolaget GomSpace 
Group AB har bokfört ett skattemässigt underskott med ett 
totalt belopp på 155 TSEK för andra kvartalet 2017.

Andra kvartalet 2017 hade koncernen en effektiv skattesats 
på 18,7 % (24,6 %).

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Koncernen har bokfört ett skattemässigt underskott med 
ett totalt belopp på 14.768 TSEK. Moderbolaget GomSpace 
Group AB har bokfört ett skattemässigt underskott med ett 
totalt belopp på 2.127 TSEK, merparten av detta belopp är 
hänförligt till förra året.   

Koncernen hade en effektiv skattesats på 14,8 % (23,9 %) för-
sta halvåret 2017.

Eget kapital
Den 30 juni 2017 uppgick det egna kapitalet till 211.548 TSEK 
(94.468). Under perioden har en transaktionskostnad på 550 
TSEK tagits i samband med bolagets börsnotering. Den 5 april 
emitterade koncernen 1,75 miljoner nya aktier och tillfördes 
95.376 TSEK. Kostnaderna för ökning av eget kapital uppgick 
till 4.904 TSEK och har dragits från överkursfonden. Under an-
dra kvartalet 2017 har en intäkt på 2.295 TSEK redovisats som 
aktierelaterade ersättningar kopplade till incitamentsprogram-
met som startats för koncernens anställda.

Investeringar
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016) 
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 12.888 TSEK 
(829) vilket kan hänföras till företagets eget utvecklingsar-
bete. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 2.481 TSEK (997). De största investeringarna avser IT och 
utrustning.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 15.536 TSEK 
(2.278) vilket kan hänföras till företagets eget utvecklingsar-
bete. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 5.641 TSEK (1.184). Stora investeringar gjordes i produk-
tionsutrustning och IT-utrustning. Under första kvartalet 2017 
gjordes en avsättning relaterad till företagets nya lokaler med 
ett belopp på 3.358 TSEK.
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Finansiellt resultat för 
andra kvartalet 2017 (2016) (fortsättning)

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
1 APRIL - 30 JUNI 2017 (2016) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12.738  
TSEK (5.997) under andra kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15.369 
TSEK (-1.826). Merparten av investeringsverksamheten utgörs 
av egna utvecklingsprojekt.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017 (2016) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30.537 
TSEK (1.840) under första halvåret 2017. Ökningen i rörelsekapi-
tal härrör främst från ökade kundfordringar, av vilka merparten 
hör till intressebolaget Aerial & Maritime Ltd.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -44.441 
TSEK (3.462). Merparten av investeringsverksamheten utgjordes 
av kontanttillskott till intresseföretaget Aerial & Maritime Ltd 
samt investeringar i eget utvecklingsarbete.

Likvida medel uppgick till 87.855 TSEK (79.861) vid andra 
kvartalets slut. GomSpace Group AB:s totala rörelsekapital 
var 37.368 TSEK (19.129). Likviditeten är lägre än förväntat 
beroende på tillgångar som är uppbundna i rörelsekapital. Vi 
bedömer alltjämt att våra kunders solvens generellt ligger på 
en hög nivå.

Kreditrisker 
Koncernen är utsatt för kreditrisker och andra finansiella 
risker, bland annat marknadsrisker och risker avseende val-
utakurser, räntor och likviditet. Dessa risker finns beskrivna i 
koncernens redovisning för 2016.
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Marknadsutveckling
Nano- och mikrosatellitekniken har under de senaste åren 
etablerat sig på satellitmarknaden och förväntas få en större 
tillväxt än marknaden för konventionella satelliter. Marknaden 
för nano- och mikrosatelliter, även kallade cubesats, är relativt 
ny och har en omvälvande påverkan på satellitmarknaden. 
Under de kommande 10 åren väntas över 6.200 små satelliter 
placeras ut. Mer än 70 procent av det totala antalet förväntas 
utgöras av system med flera satelliter, främst för kommersiellt 
bruk*. Marknaden förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt 
på 23,7%, från 1,21 miljarder USD 2017 till 3,49 miljarder USD 
2022**. 

Detta leder i sin tur till en breddning av rymdekonomin och 
främjar innovation genom nya affärsmodeller och applika-
tioner som utnyttjar rymdbaserade resurser.

Ett exempel på denna utveckling ges av den stora order vi fick 
i februari 2017 från Sky and Space Global (SSG), som valt att ut-
nyttja vår nanosatellitteknik för att etablera en kostnadseffektiv 
kommunikationstjänst riktad till nya marknader. Den inledan-
de designfasen i projektet har nyligen slutförts, vilket givit en 
fullständig bekräftelse av projektets tekniska förutsättningar. 

Vi ser också ett paradigmskifte inom satellitbaserade system, 
från en situation med ett fåtal rymdbaserade infrastrukturer 
till att flera konkurrerande infrastrukturer blir tillgängliga. 
Detta kommer konkret att bidra till att rymdens ekosystem, 
vilket hela vårt globala samhälle är beroende av, mer tillför-
litligt.

Vi bedömer att marknaden utvecklas i tre tydliga faser:

Den första fasen, när nanosatelliter användes i demonstra-
tionssyfte, är nu slutförd.

I den andra fasen kommer väl definierade globala uppdrag 
att demonstreras för att leda vidare mot tjänster som byggs 
med ett stort antal samverkande satelliter. Denna förberedan-
de fas kommer alltid att vara betydelsefull för investeringar i 
omfattande satellitprojekt. Givet nanosatellitmarknadens nu-
varande storlek kommer projekt som hör till den andra fasen 
att fortsätta driva en hög tillväxt på kort sikt.

I den tredje fasen görs investeringar i kompletta satellitsys-
tem, sedan dessa har testats under den andra fasen, för att 
leverera kommersiella tjänster till slutanvändare. SSG är en 
föregångare på marknaden när det gäller att nå den tredje 
fasen, men de kommer att följas av många fler vilket driver 
ytterligare tillväxt för antalet nanosatelliter som produceras 
och tas i bruk.

Ett annat tecken på ökad aktivitet inom vår bransch är att berör-
da tillsynsmyndigheter tar emot allt fler ansökningar för och 
registreringar av kommande nanosatellitprojekt som planeras 
eller utvecklas. Många av dessa projekt omfattar hundratals 
eller till och med tusentals satelliter, främst för tillämpningar 
inom kommunikation. Eftersom rymdverksamhet är reglerad 
måste dessa åtgärder föregå upphandling och genomförande, 
vilket ger en bild som stämmer väl med förväntningarna om 
den tredje fasen av marknadens utveckling.

Förväntningarna om marknadsutvecklingen får även ett 
ökat stöd i form av engagemang från myndigheter och ry-
mdorganisationer som bidrar till utvecklingen av nanosat-
ellittekniken och finansierar demonstrationsprojekt. Ett ex-
empel ges av den europeiska rymdorganisationen ESA, där 
medlemsstaterna vid ministermötet i december 2016 enades 
om nya budgetåtaganden och beslutade om ökat stöd till in-
novation och teknikdemonstrationer.

Vi förväntar oss även att Europeiska Unionen ökar sina inves-
teringar i teknik för nanosatelliter, nya tillämpningar och in-
strument, liksom i nya tekniska lösningar för att driftsätta och 
underhålla stora system med satelliter genom utvecklingspro-
grammet Horizon 2020.

Under andra kvartalet har de största arbetsinsatserna gjorts 
i kundprojekt. Vi har slutfört leveranser av satelliter, några av 
dessa har redan framgångsrikt skjutits upp och vi har gått vi-
dare till andra projekt. Vi har fortsatt utvecklingen av innova-
tiv teknik för användning i framtidens satelliter, bland annat 
utfällbara solpaneler, CCSDS-baserade kommunikationspro-
tokoll och AIS/ADS-B-mottagare för NanoCom, vår plattform 
för mjukvarudefinierad radio.

Vi går även vidare med forskningsarbete för att förbättra till-
förlitligheten och därmed livslängden hos satelliter och vi gör 
goda framsteg i arbetet med att hitta innovativa sätt att utny-
ttja standardkomponenter i rymdapplikationer. Vi fortsätter 
också arbetet med att bygga testanläggningar för att simulera 
miljön som råder under uppskjutning och pågående uppdrag.

Vårt utvecklingsteam är nu dubbelt så stort som vid början 
av året och vi har kunnat attrahera erfarna och välutbildade 
ingenjörer för att få tillgång till alla de kompetenser som krävs 
för att utveckla satelliter. Vi är mycket tillfredsställda med hur 
rekryteringen lyckats och står nu väl förberedda inför nästa 
tillväxtperiod. Med detta sagt är vi även medvetna om att det 
kommer att krävas extra tid under de kommande månaderna 
för att introducera de nya ingenjörerna till GomSpace och vårt 
sätt att utveckla satelliter.

* Satellitetoday: http://www.satellitetoday.com/newspace/2017/08/14/total-smallsat-market-reach-30-billion-10-years/
** MarketsAndMarkets:  http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/nanosatellite-and-microsatellite-market-130496085.html

Utvecklingsarbete
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Anställda
Den 30 juni hade GomSpace Group AB 132 (38) anställda, 
motsvarande 97 (34) heltidsanställda. Av de anställda ar-
betade 94 (24) inom tillverkning och utveckling, 15 (6) inom 
försäljning och distribution, 23 (8) inom administration.

Antal aktier
Den 30 juni 2017 uppgick det totala antalet utestående ak-
tier i GomSpace Group AB till 26.257.334. 

Moderbolaget
Moderbolaget hade totala intäkter på 5.156 TSEK (442) un-
der andra kvartalet 2017 och 9.517 TSEK för första halvåret 
2017. Moderbolaget hade totala kostnader på 11.187 TSEK 
(22.363) för andra kvartalet och 18.766 TSEK (22.363) för för-
sta halvåret 2017. Sammanlagt 5.454 TSEK är hänförligt till 
ökningen av eget kapital och har dragits av från överkurs-
fonden. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2017 var en 
förlust på 1.127 TSEK (-166) och för första halvåret 2017 en 
förlust på 3.795 TSEK (-166). Nettoresultatet var en förlust 
på 996 TSEK (-170) för andra kvartalet och en nettoförlust 
på 1.620 TSEK (-170) för första halvåret 2017.

Koncernen består av GomSpace Group AB (orgnr. 559026-
1888), GomSpace A/S (orgnr. 30899849), NanoSpace AB (or-
gnr. 556643-0475), GomSpace Orbital A/S (orgnr. 38173561), 
GomSpace ASIA Pte Ltd (orgnr. 201707094C) och GomSpace 
North America LLC (orgnr. S667083-2).
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Koncernen
- Nyckeltal och kvoter
   2017  2016 2016
   JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
    TSEK TSEK TSEK

NYCKELTAL
Nettoomsättning   45.089 24.898 54.142

Bruttoresultat   13.762 16.225 25.201

Rörelseresultat   -28.449 2.569 -14.510

Resultatandel i intresseföretag   -491 0 21.386

Finansnetto   -2.506 -667 -1.389

Resultat före skatt   -31.446 1.902 5.487

Periodens resultat   -26.780 1.448 8.981

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   5.641 1.184 6.447

Summa tillgångar   276.947  124.523 206.048

Eget kapital   211.548  94.468 146.106

Summa skulder    65.399  30.055 59.942

KVOTER
Bruttomarginal   31% 65% 47%

Rörelsemarginal   -63% 10% -27%

Nettomarginal    -59% 6% 17%

Avkastning på investerat kapital (%)   -10% 1% 4%

Avkastning på eget kapital (%)   -15% 3% 11%

Soliditet (%)   76% 76% 71%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK   -1,06 0,25 0,62

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   -1,06 0,25 0,62

Antal utestående aktier, genomsnitt   25.343.445 5.902.290 14.592.504

Nyckeltal och kvoter definieras i not 1.
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Koncernens 
resultaträkning
 2017 2016 2017  2016  2016
 APR-JUN  APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Nettoomsättning 26.092 13.895 45.089 24.898 54.142

Kostnad för sålda varor -21.087 -4.685 -31.327 -8.673 -28.941

Bruttoresultat 5.005  9.210 13.762  16.225 25.201

Försäljnings- och distributionskostnader  -7.246 -3.882 -12.962 -6.389 -15.473

Utvecklingskostnader -6.565 -2.033 -12.073 -3.153 -6.812

Administrationskostnader -9.386 -1.655 -17.176 -4.114 -17.426

Rörelseresultat -18.192 1.640 -28.449 2.569 -14.510

Resultatandel i intressebolag -277 0 -491 0 21.386 

Finansiella intäkter 326  228 469 249 525

Finansiella kostnader -2.159 -586 -2.975 -916 -1.914

Resultat före skatt -20.302 1.282 -31.446 1.902 5.487

Skatt 3.794 -315 4.666 -454 3.494

Periodens resultat -16.508 967 -26.780 1.448 8.981

Resultatet är hänförligt till 

Ägarna till GomSpace Group AB -16.508 967 -26.780 1.448 8.981

 -16.508 967 -26.780 1.448 8.981

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,63 0,09 -1,06 0,25 0,62

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,63 0,09 -1,06 0,25 0,62

Resultat per aktie, före och efter utspädning,

SEK, baserat på samma metod som i 

koncernboksluten 2013-2015  - 0,06 - 0,10 -

Genomsnittligt antal aktier,

före utspädning 26.179.556 11.047.412 25.343.445 5.902.290 14.592.504

Genomsnittligt antal aktier,

efter utspädning 26.202.136 11.047.412 25.354.735  5.902.290 14.592.504

Antal utestående aktier, genomsnitt 

baserat på samma metod som i

koncernboksluten 2013-2015 - 15.095.838 - 14.480.032 -
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Koncernens rapport 
över totalresultatet
 2017 2016 2017  2016 2016
 APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC
 TSEK TSEK  TSEK TSEK TSEK

Periodens resultat  -16.508 967 -26.780 1.448 8.981

Poster som kan komma att  
omklassificeras till resultaträkningen:

Valutakursjusteringar 154  338 5  500 890

Övrigt totalresultat för 
perioden, efter skatt 154  338 5  500 890

Summa totalresultat för perioden -16.354 1.305 -26.775 1.948 9.871

Summa totalresultat för perioden

är hänförligt till:

Ägarna till GomSpace Group AB -16.354 1.305 -26.775 1.948 9.871

 -16.354 1.305 -26.775 1.948 9.871
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Koncernens 
balansräkning
   2017  2016  2016 
  30 JUN  30 JUN 31 DEC  
  TSEK TSEK  TSEK

Goodwill 1.400 0 1.400 

Teknik 11.400 0 11.800

Slutförda utvecklingsprojekt 5.187 3.156 6.033

Pågående utvecklingsprojekt 21.272 6.389 6.197

Övriga immateriella tillgångar  3.420 758 3.317

Immateriella tillgångar 42.679 10.303 28.747

Materiella anläggningstillgångar 10.590 1.688 6.365

Materiella anläggningstillgångar 10.590 1.688 6.365

Innehav i intresseföretag 34.929  0 36.723

Uppskjuten skatt 8.575  0 4.093

Övriga anläggningstillgångar 4.266 0 0

Anläggningstillgångar 12.841  0 4.093

Summa anläggningstillgångar 101.039  11.991 75.928

Råvaror och förnödenheter 6.254 3.585 4.266

Varulager 6.254 3.585 4.266

Entreprenadarbete  35.002  14.769 28.237

Kundfordringar 38.143  10.281 13.933

Inkomstskattefordringar 1.287 1.301 2.529

Förutbetalda skulder 1.606 210 656

Övriga fordringar 5.749 2.518 6.686

Fordringar 81.787  29.079 52.041

Omsättningsbara värdepapper 12 7 10

Likvida medel 87.855 79.861 73.803

Summa omsättningstillgångar 175.908  112.532 130.120

Summa tillgångar 276.947  124.523 206.048
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   2017  2016  2016 
  30 JUN 30 JUN 31 DEC
  TSEK  TSEK  TSEK

Aktiekapital 1.839 1.533 1.716 

Överkursfond 227.136 93.805 137.337

Omräkningsreserv 1.090  695 1.085

Balanserade vinstmedel -18.517 -1.565 5.968

Summa eget kapital 211.548  94.468 146.106

Skulder till kreditinstitut 5.714 7.093 6.179

Uppskjuten skatt 3.287  1.381 3.143

Summa långfristiga skulder 9.001  8.474 9.322

Kortfristig del av långsiktiga skulder 2.084 1.257 1.534

Skulder till kreditinstitut 4.928 8.090 5.752

Leverantörsskulder och andra skulder 16.756  6.712 29.565

Entreprenadarbete 10.679 1.419 5.089

Förskottsbetalningar 13.363 1.626 1.627

Övriga skulder 8.588 2.477 7.053

Summa kortfristiga skulder 56.398  21.581 50.620

Summa skulder 65.399  30.055 59.942

Summa eget kapital och skulder 276.947  124.523 206.048

Koncernens
balansräkning
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Koncernens rapport
över förändringar i eget kapital
 AKTIE-  ÖVERKURS-  OMRÄKNINGS-  BALANSERADE SUMMA EGET  

 KAPITAL FOND RESERV  VINSTMEDEL  KAPITAL
 TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Eget kapital 2016-01-01 973  15,661 195 -3.013 13.816

Summa totalresultat för perioden 0 0 500 1.448 1.948

Summa totalresultat för perioden 0 0 500 1.448 1.948

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Ökning av aktiekapital 560 99.440 0 0 100.000

Kostnader i samband med börsintroduktion 0 -21.296 0 0 -21.296

 560 78.144 0 0 78.704

Eget kapital 2016-06-30 1.533 93.805 695 -1.565 94.468

Eget kapital 2016-07-01 1.533 93.805 695 -1.565 94.468

Summa totalresultat för perioden 0 0 390 7.533 7.923

Summa totalresultat för perioden 0 0 390 7.533 7.923

Transaktioner med ägare
i deras egenskap av ägare

Ökning av aktiekapital 183 44.318 0 0 44.501

Kostnader i samband med börsintroduktion 0  -786 0 0 -786

 183 43.532 0 0 43.715

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

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

Summa totalresultat för perioden 0 0 5 -26.780 -26.775

Summa totalresultat för perioden 0 0 5 -26.780 -26.775

Transaktioner med ägare
i deras egenskap av ägare

Kostnader i samband med börsintroduktion  0 -550 0 0 -550

Ökning av aktiekapital 123 95.253 0 0 95.376

Kostnader för ökning av aktiekapital 0 -4.904 0 0 -4.904

Aktierelaterade ersättningar 0 0 0 2.295 2.295

 123 89.799 0 2.295 92.217

Eget kapital 2017-06-30 1.839 227.136 1.090 -18.517 211.548
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Koncernens
kassaflödesanalys
 2017 2016  2017  2016  2016
 APR-JUN  APR-JUN JAN-JUN  JAN-JUN JAN-DEC  
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Resultat före skatt -20.302 1.282 -31.446 1.902 5.487

Återföring av finansiella poster 1.833 358 2.506 667 1.389

Avskrivningar och amorteringar 1.800  561 3.272  937 2.798

Icke-likvida poster 2.456  0 2.670  0 -20.954

Förändringar av varulager -195 -449 -1.913 -570 -1.078

Förändringar av kundfordringar -I 0 -7.656 -23.704 -3.406 -4.677

Förändringar av andra fordringar -3.809 -5.097 -1.930 -8.164 -12.308

Förändringar av leverantörsskulder 

och andra skulder 7.319 5.353 21.237 7.399 13.314

Kassaflöde från den

löpande verksamheten -10.908 -5.648 -29.308 -1.235 -16.029

Erhållen ränta 325 228 468 249 461

Erlagd ränta -2.118 -577 -2.940 -854 -1.800

Betald skatt 0 0 0 0 0

Återbetald skatt 0 0 1.314 0 0

Betald skatt -37 0 -71 0 0

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten -12.738 -5.997 -30.537 -1.840 -17.368

Förvärv av anläggningstillgångar -15.369 -1.826 -24.535 -3.462 -12.076

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 0 0 26 0 4

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 -19.932 0 0

Förvärv av dotterbolag, förvärvat

nettokassaflöde 0 0 0 0 -2.900

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15.369 -1.826 -44.441 -3.462 -14.972

Upptagna lån 0 6.401 0 5.471 3.740

Amortering av lån 587 -7 -861 -7 -1.383

Kapitaltillskott 95.375 100.000 95.375 100.000 125.000

Kostnader för ökning av aktiekapitalet -4.904 -21.296 -5.454 -21.296 -22.082

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 91.058 85.098 89.060 84.168 105.275

Periodens nettokassaflöde 62.951  77.275 14.082  78.866 72.935

Likvida medel vid periodens början 24.923 2.723 73.803 1.268 1.268

Orealiserade kursvinster och kursförluster

på likvida medel -19 -137 -30 -273 -400

Likvida medel vid periodens slut 87.855 79.861 87.855 79.861 73.803
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Koncernens
kassaflödesanalys (fortsättning)
 2017 2016  2017  2016  2016
 APR-JUN  APR-JUN JAN-JUN  JAN-JUN JAN-DEC  
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Avstämning av likvida medel

Likvida medel enligt balansräkningen 87.855 79.861 87.855 79.861 73.803

Likvida medel enligt kassaflödesanalysen 87.855 79.861 87.855 79.861 73.803
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High performing camera-system 
for earth observation projects
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Moderbolagets 
resultaträkning
 2017 2016  2017  2016  2016
 APR-JUN  APR-JUN JAN-JUN  JAN-JUN JAN-DEC  
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Nettoomsättning 5.156 442 9.517 442 1.708

Bruttoresultat 5.156 442 9.517 442 1.708

Administrationskostnader -6.283 -608 -13.312 -608 -7.846

Rörelseresultat -1.127 -166 -3.795 -166 -6.138

Finansiella intäkter 1 0 100 0 17

Finansiella kostnader -25 -4 -52 -4 -247

Resultat före skatt -1.151 -170 -3.747 -170 -6.368

Skatt 155 0 2.127 0 0

Periodens resultat -996 -170 -1.620 -170 -6.368

Resultatet är hänförligt till 

Ägarna till GomSpace Group AB -996 -170 -1.620 -170 -6.368

 -996 -170 -1.620 -170 -6.368

Resultat per aktie, före och 

efter utspädning, SEK -0,04 -0,02 -0,11 -0,03 -0,44
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Moderbolagets rapport
över övrigt totalresultat
 2017 2016  2017  2016  2016
 APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN  JAN-DEC  
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Periodens resultat -996 -170 -1.620 -170 -6.368

Poster som kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen:

Övrigt totalresultat för 
perioden efter skatt 0 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden  -996 -170  -1.620 -170 -6.368

Summa totalresultat för 

perioden är hänförligt till:

Ägarna till GomSpace Group AB -996 -170 -1.620 -170 -6.368

 -996 -170 -1.620 -170 -6.368
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Moderbolagets
balansräkning
 2017   2016   2016
 30 JUN 30 JUN 31 DEC
  TSEK TSEK TSEK

TILLGÅNGAR
GomSpace A/S 36.891 13.766 36.891

NanoSpace AB 23.850 0 23.850

GomSpace Orbital ApS 65 0 65

Investeringar i dotterbolag 60.806 13.766 60.806

Aerial & Maritime Ltd. 19.932 0 19.932

Investeringar i intresseföretag 19.932 0 19.932

Finansiella anläggningstillgångar 80.738 13.766 80.738

Uppskjuten skatt 2.127 0 0

Övriga anläggningstillgångar 2.127 0 0

Summa anläggningstillgångar 82.865 13.766 80.738

Kundfordringar hos dotterföretag 58.226 0 285

Kundfordringar hos intresseföretag 824 0 25

Andra förskottsbetalningar 0 0 90

Övriga fordringar 1.750 2.094 1.879

Fordringar 60.800 2.094 2.279

Likvida medel 76.443 79.017 70.434

Summa omsättningstillgångar 137.243 81.111 72.713

Summa tillgångar 220.108 94.877 153.451
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Moderbolagets
balansräkning (fortsättning)
 2017   2016   2016
 30 JUN 30 JUN 31 DEC
  TSEK TSEK TSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 1.839 8.973 1.716

Överkursfond 223.848 83.087 134.049

Balanserade vinstmedel  -7.988 -170 -6.368

Summa eget kapital 217.699 91.890 129.397

Skulder till dotterbolag 0 0 2.087

Skulder till intresseföretag 0 0 19.932

Leverantörsskulder och andra skulder 2.114 2.987 2.035

Övriga skulder 295 0 0

Summa kortfristiga skulder 2.409 2.987 24.054

Summa skulder 2.409 2.987 24.054

Summa eget kapital och skulder 220.108 94.877 153.451
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Moderbolagets rapport
över förändringar i eget kapital
   AKTIE-  ÖVERKURS-  BALANSERADE  SUMMA EGET 
   KAPITAL FOND VINSTMEDE  KAPITAL
   TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Eget kapital 2016-01-01  50 0 0 50

Summa totalresultat för perioden  0 0  -170  -170

Summa totalresultat för perioden  0 0  -170  -170

Ökning av aktiekapital  1.553 112.212 0 113.765

Kostnader i samband med börsintroduktion  0 -21.755 0 -21.755

Minskning av aktiekapital  -70 70 0 0

  1.483 90.527 0 92.010

Eget kapital 2016-06-30  1.533 90.527  -170 91.890

Eget kapital 2016-07-01  1.533 90.527 -170 91.890

Summa totalresultat för perioden  0 0  -6.198  -6.198

Summa totalresultat för perioden  0 0  -6.198  -6.198

Ökning av aktiekapital  183 44.318 0 44.501

Kostnader i samband med börsintroduktion  0 -796 0 -796

Minskning av aktiekapital  0 0 0 0

  183 43.522 0 43.705

Eget kapital 2016-12-31  1.716 134.049 -6.368 129,397

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

Summa totalresultat för perioden   0 0  -1.620 -1.620

Kostnader i samband med börsintroduktion  0  -550 0 -550

Ökning av aktiekapital  123 95.253 0 95.376

Kostnader för ökning av aktiekapital  0 -4.904 0 -4.904

Utdelning  0 0 0 0

  123 89.799 -1.620 88.302

Eget kapital 2017-06-30  1.839 223.848 -7.988 217.699
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Grund för rapporternas upprättande
GomSpace Group AB bildades i samband med företagets 
börsnotering på First North Premier i Stockholm och koncern-
redovisningen för GomSpace Group AB i framtiden att upprät-
tas som en fortsättning av GomSpace A/S redovisning. Det 
beror på att den transaktion genom vilken GomSpace Group 
AB bildades som ett nytt moderbolag endast var en omorgan-
isation av den befintliga koncernen där GomSpace A/S är mo-
derbolag. Koncernredovisningen för GomSpace Group AB har 
således upprättats på denna grund. Koncernredovisningen för 
GomSpace Group AB överensstämmer i allt väsentligt med de 
koncernbokslut som presenterades i prospektet och koncern-
boksluten för räkenskapsåren 2013–2015.

Detta innebär att de historiskt redovisade konsoliderade 
värdena för GomSpace A/S, vilka  har upprättats i enlighet 
med IFRS som har antagits av EU, har använts. Inga justering- 
ar har gjorts av de historiskt redovisade värdena av tillgångar 
och skulder.

GomSpace Group AB tillämpar internationella redovisnings-
standarder (IFRS) som har antagits av EU. Redovisningsprinci-
perna överensstämmer med de som beskrivs i årsredovisningen 
(tillgänglig på https://gomspace.com/UserFiles/Invester%20re-
lations/Annual%20reports/GomSpace_Annual_Report_2016_
Swedish.pdf).

Från den 1 januari 2017 tillämpar GomSpace Group AB föl-
jande nya och ändrade standarder och föreslagna tolkningar 
av dessa:
• Tillägg till IAS 7 om upplysningsplikt avseende 
   kassaflödesanalys
• Tillägg till IAS 12 om redovisning av uppskjutna 
   skattefordringar för orealiserade förluster
• Delar av årliga förbättringar av IFRS 2014-2016

I de årliga förbättringarna av IFRS 2014-2016 är det endast än-
dringen av IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag 
med ett förtydligande av omfattningen av upplysningsplik-
ten i IFRS 12 som har införts från 1 januari 2017. Övriga delar 
av årliga förbättringar av IFRS 2014-2016 kommer att tilläm-
pas först från den 1 januari 2018.

De nya kraven på upplysningsplikt i IAS 7 är inte obligatoriska 
för delårsrapporter och kommer därför inte att ha betydelse 
innan årsredovisningen för 2017. 

Inga av ovan nämnda ändringar har påverkat redovisning 
eller värdering i denna delårsrapport.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt den svenska årsredovisningslagen. 
Moderbolaget tillämpar den svenska årsredovisningslagen 
och RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Definition av nyckelkvoter

Bruttomarginal  = 

Rörelsemarginal  =

Nettomarginal  =

Avkastning på 
investerat kapital  =

Avkastning på 
eget kapital  =

Soliditet                              =

Resultat per aktie =

Rörelse-
kapital       = 

Noter till koncernens 
delårsrapport
1. Redovisningsprinciper

bruttovinst x 100
nettointäkter

eget kapital x 100
summa tillgångar

rörelseresultatet x 100
nettointäkter

resultatet x 100 
nettointäkter

resultatet x 100 
summa tillgångar

resultatet x 100
genomsnittligt eget kapital

resultatet
antal aktier

Varulager + 
Entreprenadarbete 
+ Kundfordringar+ 
Förutbetalda skulder+ 
Övriga fordringar

Leverantörsskulder 
och andra skulder + 
Entreprenadarbeten + 
Förskottsbetalningar + 
Övriga skulder

-
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Vid upprättandet av denna delårsrapport gör ledningen oli-
ka uppskattningar och antaganden vilka ligger till grund för 
presentationen, redovisningen och värderingen av koncern-
ens resultaträkning, tillgångar och skulder. De viktigaste av 
dessa anges nedan. Koncernen påverkas även av risker och 
osäkerheter som kan leda till att det verkliga utfallet skiljer sig 
från dessa uppskattningar, både i positiv och negativ riktning.

För pågående utvecklingsprojekt genomförs årliga ned-
skrivningstester. Dessa baseras på flera faktorer som förvän-
tad framtida användning av projektens resultat, det verkliga 
värdet av uppskattade framtida intäkter eller besparingar, 
räntesatser och risker.

Intäkterna från entreprenaduppdrag redovisas som en pro-
centandel av nedlagda kostnader i kontraktet baserat på de 
totala uppskattade kostnaderna för att fullgöra projektet. 
Ledningen gör fortlöpande uppskattningar av kostnader-
na som krävs för att slutföra ett projekt samt om avtalet ger 
täckning för kostnaderna.

Koncernen har instiftat ett incitamentsprogram med 
teckningsoptioner, vilket pågår från 27 april 2017 till 27 april 
2021. 100% av teckningsoptionerna i den första tilldelningen 
är kopplade till intjänandevillkor och ledningen bedömer att 
detsamma kommer att gälla 85% av teckningsoptionerna i 
den fjärde tilldelningen.

För pågående utvecklingsprojekt bedömer ledningen 
fortlöpande för varje projekt sannolikheten för att de skapar 
framtida ekonomiska fördelar för koncernen samt hur de up-
pfyller kraven för att tas upp som tillgångar. Utvecklingsprojekt 
utvärderas på tekniska såväl som på kommersiella grunder. Det 
redovisade värdet av pågående utvecklingsprojekt framgår av 
not 4.

Koncernen har en uppskjuten skattefordran i form av skattemäs-
sigt underskottsavdrag. Ledningen anser att dessa avdrag kom-
mer att kunna utnyttjas.

Koncernen hade en bokförd uppskjuten skattefordran med 
ett totalt belopp på 14.768 TSEK. Moderbolaget GomSpace 
Group AB hade en ej bokförd uppskjuten skattefordran om to-
talt 6.161 TSEK. Detta belopp kan bara utnyttjas av de svenska 
koncernbolagen och ingen skattevinst kan förväntas realiseras 
inom överskådlig framtid. När detta belopp bokförs sker det 
mot eget kapital, då det avser uppskjuten skatt hänförlig till ko-
stnader bokförda mot eget kapital.

2. Väsentliga uppskattningar och bedömningar

3. Skatt och uppskjuten skatt

Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning)
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4. Immateriella tillgångar
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 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

KONCERNEN

Anskaffningsvärde per den 1 januari 2017 1.400 12.000 6.197 12.054 3.623 35.274

Inköp under året 0 0 14.971 0 565 15.536

Valutakursjusteringar 0 0 104 130 18 252

Anskaffningsvärde per den 30 juni 2017 1.400 12.000 21.272 12.184 4.206 51.062

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

Avskrivningar 0 -400 0 -902 -475 -1.777

Valutakursjusteringar 0 0 0 -74 -5 -79

Avskrivningar per den 30 juni 2017 0 -600 0 -6.997 -786 -8.383

Redovisat värde den 30 juni 2017 1.400 11.400 21.272 5.187 3.420 42.679

Anskaffningsvärde per den 1 januari 2016 0 0 5.970 6.784 0 12.754

Inköp under året 0 0 1.468 0 809 2.277

Omklassificering 0 0 -1.253 1.253 0 0

Valutakursjusteringar 0 0 204 251 11 466

Anskaffningsvärde per den 30 juni 2016 0 0 6.389 8.288 820 15.497

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

Avskrivningar 0 0 0 -643 -61 -704

Valutakursjusteringar 0 0 0 -157 -1 -158

Avskrivningar per den 30 juni 2016 0 0 0 -5.132 -62 -5.194

Redovisat värde per den 30 juni 2016 0 0 6.389 3.156 758 10.303

Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning)

Nedskrivningstest
Det årliga nedskrivningstestet för goodwill utförs den 31 oktober, efter att budget och strategisk planering för de kommande fem åren har fastställts. Per den 30 juni 2017 
bedömer ledningen att det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov avseende nyttjandevärdet för goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande-
period. Därför utfördes inget nedskrivningstest för sådana tillgångar den 30 juni 2017.



30 Delårsrapport för 1 april – 30 juni 2017

SU
M

M
A

Ö
VR

IG
A

 F
IN

A
N

SI
EL

LA
SK

U
LD

ER

VE
RK

LI
G

T 
VÄ

RD
E

N
IV

Å
 1

 

30 JUNI 2017

TILLGÅNGAR

Kundfordringar och andra fordringar                    

Omsättningsbara värdepapper      

Likvida medel      

Summa tillgångar      

SKULDERI

Skulder till kreditinstitut       

Leverantörsskulder och andra skulder      

Förutbetalda intäkter      

Summa skulder      

30 JUNi 2016

TILLGÅNGAR

Kundfordringar och andra fordringar                         

Omsättningsbara värdepapper      

Likvida medel      

Summa tillgångar      

SKULDER

Skulder till kreditinstitut       

Övriga lån      

Leverantörsskulder och andra skulder      

Förutbetalda intäkter       

Summa skulder      
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1212

78.894 

27.568 27.568

15.678 15.678 15.678

762 762 762

9.189

3.045

28.674

9.189

3.045

28.674

9.189

3.045

28.674

27.568

12.726 12.726 12.726

25.344 25.344 25.344

24.042 24.042 24.042 

62.112 62.112 62.112 

78.894 78.894 

87.855

79.861 79.861 79.861

87.855 87.855
166.749 

107.429 107.429107.436

166.749 166.761 12
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Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning)
5. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
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Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning)
5. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder (fortsättning)

Det verkliga värdet av lån i kreditinstitut och övriga långfristi-
ga lån anses vara lika med det totala bokförda beloppet efter-
som dessa poster till sin art är kortfristiga.

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

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

När en eller flera väsentliga uppgifter inte bygger på ob-
serverbara marknadsdata klassificeras instrumentet som 
nivå 3.

Ovanstående tabell visar de finansiella instrument som re-
dovisas till verkligt värde på basis av deras klassificering i ver-
kligt värde-hierarkin. Nivåerna definieras enligt följande:

•

• 

• 

Inga överföringar mellan nivåerna har gjorts under andra 
kvartalet 2017.

Noterade ojusterade priser på officiella marknadsplatser 
för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).
Andra observerbara data om tillgångar eller skulder än de 
som är inkluderade i nivå 1 antingen direkt, dvs. som pris-
noteringar eller indirekt, dvs. härledda från prisnoteringar 
(nivå 2).
Data om tillgången eller skulden i fråga som inte bygger 
på observerbara marknadsdata; ej observerbara indata 
(nivå 3).
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Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning) 
6. Aktierelaterade ersättningar

GomSpace Group AB (publ) har instiftat ett incitamentsprogram med teckningsoptioner för alla koncernens anställda. 
Styrelseledamöter får ej delta. Händelser kring optionsprogrammet under första halvåret 2017 framgår enligt nedan.

Vid årsstämman i april 2017 antog aktieägarna ett program med teckningsoptioner för alla koncernens anställda. Styrelse-
ledamöter i Bolaget tillåts ej att delta. Högst 317.844 teckningsoptioner kan ställas ut inom detta program och inlösenpriset 
beräknas som 100% av den volymviktade genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under 
perioden från och med den 20 april 2017 till och med den 26 april 2017. Lösenpriset som beräknats på detta sätt ska rundas av 
till närmaste 0,10 SEK, där 0,5 SEK ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig bli lägre än aktiernas kvotvärde.

Verkligt värde för teckningsoptionerna, som förväntas tilldelas till och med april 2020, är ett belopp om högst 7,173 miljoner SEK, 
beräknat enligt Black&Scholes-modellen och baserat på följande antaganden.

Kostnaderna för detta program kommer att redovisas som en kostnad i koncernens resultaträkning under den aktuella perioden. 
Ytterligare detaljer om incitamentsprogrammet med teckningsoptioner finns tillgängliga på Bolagets webbplats:
https://gomspace.com/UserFiles/Invester%20relations/General%20meeting%202017/Board_s_complete_proposal_to_issue_
warrants_(incentive_programme)_-_37192241_v91.pdf

Volatilitet     70%
Riskfri räntesats    0,00%
Direktavkastning    0,00%
Löptid, år    4
Lösenpris    54,1

 2017 2016  2017  2016  2016
 APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN  JAN-DEC  
 TSEK TSEK  TSEK  TSEK  TSEK

Utestående teckningsoptioner 

per den 27 april 2017 6.630 0 6.630 0 0

Utställda -1.792 0 -1.792 0 0

Inlösta 0 0 0 0 0

Utestående teckningsoptioner 4.838 0 4.838 0 0
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Noter  till koncernens 
delårsrapport (fortsättning) 
7. Närstående parter

Koncernen och GomSpace Group AB
Som närstående parter räknas koncernens intressebolag, styrelsen och ledningsgruppen. Som närstående parter räknas även 
företag där de ovan nämnda parterna har betydande intressen.

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

Koncernen har genomfört följande transaktioner med närstående parter: 

        2017
      JAN-JUN  
        TSEK

Transaktioner med närstående parter

Försäljning av varor och tjänster till intresseföretag     4.282

Administrationskostnader för styrelsen och företagsledningen    2.490

Fordringar på intresseföretag på balansdagen     23.424



34 Delårsrapport för 1 april – 30 juni 2017

Delårsrapport,
juli - september 2017 30 november 2017

FÖRETAGSINFORMATION
GomSpace Group AB
Stureplan 4C
SE-114 35, Stockholm

Organisationsnummer 559026-1888
Bolagets säte Stockholm

Telefon  +45 71 741 741
Webbplats  www.gomspace.com
e-post  info@gomspace.com

Dotterbolag  GomSpace A/S, 100%
 Langagervej 6
 9220 Aalborg East 
 Danmark

 GomSpace Orbital ApS, 100%
 Langagervej 6 
 9220 Aalborg East 
 Danmark

 NanoSpace AB, 100%
 Uppsala Science Park
 751 83 Uppsala 
 Sverige

 GomSpace North America LLC, 100%
 500 Montgomery Street Suite 400
 22314 Alexandria, VA
 USA

 GomSpace ASIA Pte Ltd, 100%
 8 Shenton Way #50-01 AXA Tower (office space 19)
 Singapore 068811
 Singapore

REVISORER
Ernst & Young AB

CERTIFIERAD RÅDGIVARE
FNCA Sweden AB

Finansiell kalender



35Delårsrapport för 1 april – 30 juni 2017

LEDNINGENS UTTALANDE
Styrelsen och Verkställande direktören in-
tygar att denna delårsrapport ger en rät-
tvisande bild av koncernens och moder-
bolagets tillgångar, skulder och finansiella 
ställning per den 30 juni 2017 samt av kon-
cernens och moderbolagets verksamhet 
och kassaflöde för perioden 
1 januari-30 juni 2017.

Stockholm den 31 augusti 2017

Företagsledningen

Niels Buus
Verkställande direktör

Styrelsen

Jukka Pertola     Jesper Jespersen
Ordförande     Vice ordförande

Carl Erik Jørgensen    Anna Rathsmann
Styrelseledamot     Styrelseledamot

Steen Lorenz Johan Hansen
Styrelseledamot

Denna delårsrappport har inte granskats av företagets revisorer.



36 Delårsrapport för 1 april – 30 juni 2017


