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Andra kvartalet, april – juni 2019 (jämfört med april – juni 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 16,7 (22,1) MSEK 
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,7 (-5,8) MSEK. EBITDA exklusive 

valutakursförluster uppgick till -5,2 (-5,8) MSEK 
• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -10,8 (-10,0) MSEK 
• Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (-10,0) MSEK  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-14,6) MSEK 

Januari – juni 2019 (jämfört med januari – juni 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 31,7 (38,5) MSEK 
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14,2 (-18,1) MSEK 

Föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 MSEK. EBITDA exklusive 
valutakursförluster och förvärvskostnader uppgick till -11,9 (-9,4) MSEK 

• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -20,7 (-25,6) MSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -21,1 (-25,3) MSEK.  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,40) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (-27,8) MSEK 

Upplysningar om väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 

• Företrädesemissionen tillförde bolaget 82,5 MSEK före transaktionskostnader 
• Luis Gomes tillträdde som VD 
• Avtal ingick om att leverera data enligt ”Space-as-a-service” konceptet till ORBCOMM Inc. Ordern 

representerar ett värde på ca 54 MSEK över 5 år 
• Order på Siriusavionik om ca 4,7 MSEK Loft Orbital Solutions Inc. 
• Delsystem driftsattes framgångsrikt på två japanska rymdmissioner 
• Brent Abbott lämnade som VD för AAC Microtec North America Inc. CSO Craig Clark utsågs till tf CEO för 

det amerikanska dotterbolaget 
• Årsstämman 2019 omvalde styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz, Will Whitehorn, Per Aniansson och Per 

Danielsson. Rolf Hallencreutz omvaldes även till styrelsens ordförande. Anita Bernie valdes till ny 
styrelseledamot 

• Amerikanska York Space Systems genomförde en lyckad uppskjutning och driftsättning av sin första 
satellit. Satelliten innehåller omborddator, massminne och kraftsystem från AAC Clyde Space 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• I juli genomfördes årets fjärde lyckade uppskjutning av en satellit från AAC Clyde Space då NSLSat-1 sköts 

upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland  
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Finansiell översikt koncernen 

 
 

 
 
Nettoomsättning – Rullande 12 månader 

 
 
 
  

TKR apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår
2019 2018 2019 2018 2018

Rörelseresultat före avskrivningar -7 700 -5 839 -14 180 -18 088 -28 481
Rörelseresultat efter avskrivningar -10 824 -9 972 -20 755 -25 608 -43 265
Resultat efter skatt -11 027 -10 003 -21 107 -25 285 -42 681
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,14 -0,15 -0,29 -0,40 -0,65
Soliditet, % 88% 92% 88% 92% 91%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 569 -14 612 -8 638 -27 717 -48 610
Periodens kassaflöde 63 627 -14 984 61 512 1 425 -24 986
Likvida medel 73 659 38 650 73 659 38 650 12 237
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Kommentar av VD  
 

På rätt väg, med några utmaningar  
 
Det har nu gått tre månader sedan jag kom till ÅAC Microtec AB och fick förmånen att leda företaget. På plats fann 
jag ett team av extremt kunniga, motiverade och hängivna människor som levererade resultat med en smittsam 
entusiasm som jag tycker är spännande. Vi är ett företag i framkant av ”new space”-sektorn som levererar 
banbrytande projekt som kommer bidra till att förändra världen. 
 
Som de flesta företag har vi också en del utmaningar. Det gångna kvartalet satte ljuset på några av dem: våra 
intäkter är lägre än vi siktat på och kostnaderna i vissa projekt har ökat. Den lägre omsättningen förklaras främst av 
att starten av nya projekt försenats på grund av att rekryteringen av personal har dragit ut på tiden samtidigt som 
vissa pågående projekt har tagit längre tid än väntat att slutföra. 
 
Orderingången var god under kvartalet och förgylldes av avtalet med ORBCOMM för vårt ”satellit as a service”-
koncept. Försäljningsprocesserna är fortsatt långa vilket är vanligt i ännu ej fullt utvecklade tillväxtbranscher. Det är 
tålamodsprövande, men också skönt att kunna konstatera att vi har en sund och växande pipeline med potentiella 
kunder. 
 
Vi levererade två satelliter till omloppsbana under kvartalet, däribland vår första 6U-satellit, och vi fortsatte 
samtidigt att driva flera stora projekt mot leverans senare i år och i början av 2020. Vi levererade även två Sirius 
delsystem och kraftsystem till omloppsbana, och bygger därmed på ”flight heritage” för denna familj av 
standardiserade delsystem för små satelliter. 
 
Vi fortsatte att adressera ett par interna utmaningar: Vi har nu anställt elva nya kollegor som successivt under 
kvartalet kommer att ansluta till teamet i Glasgow för att där fylla vakanser och tillföra ny kompetens till teamet. 
Vår leveransförmåga fortsatte att förbättras som ett resultat av att vår COO implementerat en bättre hantering av 
våra leveransprocesser. För att förbereda bolaget till nästa nivå där volymerna är större, förstärker vi 
logistikfunktionen, kvalitetssäkringen och leveranskapaciteten. 
 
Vi passerade ytterligare en milstolpe under kvartalet med den framgångsrika kapitalanskaffningen som inbringade 
82,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen under ledning av vår CFO, övertecknades kraftigt 
vilket visar att investerare känner tilltro till ÅAC Microtecs framtid och ser vår tillväxtpotential. 
 
Genom att föra samman vår bakgrund från ÅAC Microtec i Uppsala med det starka varumärke och avtryck i rymden 
som Clyde Space skapat, beslutade vi att bedriva verksamheten under namnet AAC Clyde Space och introducerade 
en ny grafisk form och webbplats. Den nya brandingen presenterades inför Small Satellite Conference i Logan, Utah 
som ägde rum i början av augusti. Konferensen visade återigen upp styrkan och dynamiken i småsatellitsektorn och 
den avgörande roll som AAC Clyde Space spelar i den. 
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Riktar vi blicken mot innevarande kvartal avser jag att fortsätta att förverkliga den plan som jag lade när jag tog 
över i maj: att säkerställa att vi levererar på våra åtaganden och arbeta med våra leveransteam för att 
framgångsrikt nå 100 procents punktlighet i leveranser; fokusera på att vinna nyckelkontakt för vår 
plattformsverksamhet och se till att delsystemverksamheten förblir stark och breddar sin kundbas. Dessutom ska vi 
fortsätta att förbättra vår verksamhet och öka effektiviteten genom att införa en ny produktpolicy som syftar till att 
rationalisera våra produktfamiljer. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår teknik och har tagit fram robusta 
planer för nästa generations flygelektronik. Kapitalanskaffningen möjliggör för oss att förverkliga dessa planer och 
underlättar också vår expansion. 
 
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta hårt tillsammans med teamet för att förverkliga våra ambitiösa planer och 
uppfylla aktieägarnas förväntningar. 
 
 
Luis Gomes 
VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari - juni 2019  6 (25) 
 

FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Andra kvartalet 2019 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 16,7 (22,1) MSEK. Minskningen i omsättning beror i huvudsak på att uppstart av nya 
order blivit försenade då rekryteringen av personal har tagit tid samt att större insatser än planerat lagts i 
pågående projekt. 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,7 (-5,8) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster 
uppgick till -5,2 (-5,8) MSEK. Valutakursförlusterna hänförs i huvudsak till Clyde Space som har ett lån i svenska 
kronor från ÅAC Microtec. 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -10,8 (-10,0) MSEK. Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från 
den 1 januari 2019, se not 8. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 16 tillämpas den förenklade övergångs-
metoden och därmed räknas inte jämförelsetalen om. Rörelseresultatet före avskrivningar har ökat med 1,0 MSEK 
och resultatet efter avskrivningar har ökat med 0,2 MSEK till följd av införandet av IFRS 16 Leasingavtal.  
 
Resultatet efter skatt uppgick till -11,0 (-10,0) MSEK.  
 
Januari – juni 2019 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 31,7 (38,5) MSEK.  
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14,2 (-18,1) MSEK. EBITDA exklusive valutakursförluster 
och förvärvskostnader uppgick till -11,9 (-9,4) MSEK. 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -20,7 (-25,6) MSEK. Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från 
den 1 januari 2019, se not 8. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 16 tillämpas den förenklade 
övergångsmetoden och därmed räknas inte jämförelsetalen om. Rörelseresultatet före avskrivningar har ökat med 
1,9 MSEK och resultatet efter avskrivningar har ökat med 0,3 MSEK till följd av införandet av IFRS 16 Leasingavtal.  
 
Resultatet efter skatt uppgick till -21,1 (-25,3) MSEK.  
 
Investeringar och finansiell ställning 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar, exklusive förvärvet av Clyde Space 2018, uppgick till 1,6 (1,4) 
MSEK, varav immateriella anläggningstillgångar 0,6 (1,4) MSEK. Disponibla likvida medel per den 30 juni 2019 
uppgick till 73,7 (38,6) MSEK samt en outnyttjad checkräkningskredit om 5 MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8,6 (-27,7) MSEK efter att rörelsekapitalet 
ökat 6,1 (-9,5) MSEK. Rörelsekapitalökningen beror på större inbetalningar från kunder (förskott och leveranser) 
samt utbetalt bidrag om 566 kGBP från skattemyndigheten till skotska Clyde Space avseende nyutveckling av 
delsystem och satellitplattformar. Kassaflödet föregående period inkluderar förvärvskostnader på 8,8 MSEK. 
 
Varulagret har ökat till följd av lageruppbyggnad av standardprodukter och pågående produktleveranser.  
 
Soliditeten uppgick till 88 (92) procent. Sedan 1 januari 2019 tillämpas den nya redovisningsstandarden IFRS 16 
Leasingavtal som har medfört att balansomslutningen ökat med 15,8 MSEK. Koncernens soliditet exklusive IFRS 16 
är 91 procent. Kassaflödet föregående period inkluderar förvärvskostnader på 8,8 MSEK. 
 
Personal och organisation 
Vid periodens utgång fanns 89 (98) anställda. 
 
Moderföretaget 
Moderföretagets nettoomsättning uppgick under perioden till 14,0 (14,4) MSEK och resultatet efter skatt till -9,9   
(-11,6) MSEK. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (386) MSEK, där förvärvet av Clyde Space 
föregående period ingick med 385 MSEK, varav aktieemission 354 MSEK, kontant 22,4 MSEK, förvärvskostnader 8,8 
MSEK. Soliditeten uppgick till 97 (97) procent.  
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Antal aktier 
ÅAC Microtecs aktie handlas sedan 21 december 2016 under kortnamnet AAC på Nasdaq First North Stockholm. I 
mars 2019 flyttades noteringen till Premiersegmentet på First North. Den 31 juli 2019 var 96 207 759 aktier utgivna 
med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Alla aktier har lika rätt till Bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare per 
2019-07-31 uppgick till 5 940. Tabell över de största ägarna finns på sid 14 i denna rapport.  
 
Personal och en begränsad krets av styrelseledamöter har tecknat 19 380 teckningsoptioner TO 2015/2020, där 
varje teckningsoption ger rätt att teckna 50 nya aktier till teckningskursen 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan 
utnyttjas till och med 31 december 2020. Per 2019-06-30 återstår 18 960 teckningsoptioner då 420 optioner ut-
nyttjats. Kvarvarande optioner ger rätt att teckna 948 000 aktier. 
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden har styrelseledamöter fakturerat bolaget, på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster 
kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av styrelsens ordförande. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
I juli sköts 6U satelliten NSLSat-1 in i låg omloppsbana (Low Eart Orbit, LEO) från Vostochny Cosmodrome i 
Ryssland. Kontakt är etablerad med satelliten från AAC Clyde Spaces markstation i Glasgow och alla system 
fungerar planenligt. AAC Clyde Space ansvarar för hela uppdraget kring NSLSat-1, från design och produktion av 
satelliten, till dataleveranser till israeliska NSLComm. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och 
under not 3 i årsredovisningen för 2018. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under 
perioden. 
  



ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari - juni 2019  8 (25) 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
Delårsrapport jan-sep 2019 21 nov 2019 
Bokslutskommuniké 2019 20 feb 2020 
 
Årsredovisning och delårsrapporter hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten för perioden januari – juni 2019 ger en rättvisande 
översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Glasgow den 22 augusti 2019  
 
Rolf Hallencreutz Per Aniansson  Per Danielsson 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Will Whitehorn  Anita Bernie  Luis Gomes 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Frågor besvaras av: 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 
VD Luis Gomes, investor@aacmicrotec.com 
 

  

 
OM AAC Clyde Space  
 
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i 
omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud 
av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade ”flight heritage” och 
helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. 
 
ÅAC Microtec AB (556677-0599) har sitt huvudkontor i Uppsala med adressen Uppsala Science Park, Dag 
Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala. 
 
ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Stockholm. Erik Penser Bank AB, e-post 
certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser 

http://www.aac-clyde.space/
mailto:investor@aacmicrotec.com
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

 
 
 
Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till  
moderföretagets stamaktieägare 

 

TKR apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 16 725 22 070 31 663 38 491 77 888
Aktiverat arbete för egen räkning 554 527 1 481 1 327 1 481
Övriga rörelseintäkter 2 857 2 612 5 354 3 083 9 802
SUMMA 20 136 25 209 38 498 42 901 89 171

Råvaror och underleverantörer -7 042 -9 328 -14 199 -13 906 -30 961
Personalkostnader -12 410 -15 029 -24 941 -27 118 -53 203
Övriga externa kostnader -5 851 -6 723 -11 242 -11 237 -22 825
Övriga rörelsekostnader -2 533 32 -2 296 -8 728 -10 663
Rörelseresultat före avskrivningar -7 700 -5 839 -14 180 -18 088 -28 481

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -3 124 -4 133 -6 575 -7 520 -14 784
Rörelseresultat efter avskrivningar -10 824 -9 972 -20 755 -25 608 -43 265

Finansiella intäkter 13 30 21 53 87
Finansiella kostnader -315 -91 -553 -146 -427
Finansiella poster - netto -302 -61 -532 -93 -340

Inkomstskatt 99 30 180 416 924
PERIODENS RESULTAT -11 027 -10 003 -21 107 -25 285 -42 681

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser -7 323 6 277 9 766 20 307 6 870
Övrigt totalresultat för perioden -7 323 6 277 9 766 20 307 6 870
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -18 350 -3 726 -11 341 -4 978 -35 811

Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

KR apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Genomsnittligt antal aktier - före utspädning 77 882 472 68 719 359 73 301 151 62 552 196 65 636 012
Antal aktier vid periodens utgång 96 207 759 68 719 829 77 882 472 68 719 829 68 719 829
Genomsnittligt antal aktier - efter utspädning 77 911 411 69 004 184 73 301 151 62 962 131 65 916 894
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,14 -0,15 -0,29 -0,40 -0,65
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 
 
 
 
 
 
  

TKR 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 399 496 412 275 392 596
Materiella anläggningstillgångar* 19 772 4 862 4 208
Summa anläggningstillgångar 419 268 417 137 396 804

Omsättningstillgångar
Varulager 12 962 4 959 6 457
Kundfordringar 7 773 7 140 10 138
Övriga fordringar 23 119 13 457 27 327
Likvida medel 73 659 38 650 12 237
Summa omsättningstillgångar 117 513 64 206 56 159

SUMMA TILLGÅNGAR 536 781 481 343 452 963

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 474 094 442 851 412 056

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 763 1 543 1 194
Övriga långfristiga skulder** 12 658 - -
Uppskjutna skatteskulder 4 049 4 715 4 083
Summa långfristiga skulder 17 470 6 258 5 277

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 853 8 954 11 061
Övriga skulder 35 364 23 280 24 569
Övriga kortfristiga skulder 45 217 32 234 35 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 536 781 481 343 452 963

*   Varav nyttjanderättstillgångar 15 537 tkr (30 jun 2019)
** Varav leasingskuld 12 658 tkr (30 jun 2019)
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

 
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital jan-jun 2018 inkluderar 
förvärvskostnader på 8 756 Tkr. 

TKR Aktiekapital
Pågående 

nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2018 1 268 34 141 550 75 -97 074 45 853
Periodens resultat -25 285 -25 285
Övrigt totalresultat 20 257 20 257
Summa totalresultat 0 0 0 20 257 -25 285 -5 028
Transaktioner med aktieägare
Riktad nyemission 261 -34 49 772 49 999
Nyemission med stöd av teckningsoptioner 6 6
Apportemission 1 220 352 799 354 019
Emissionskostnader -1 998 -1 998
Utgående balans per 30 juni 2018 2 749 6 542 123 20 332 -122 359 442 851

Ingående balans 1 januari 2018 1 268 34 141 550 75 -97 074 45 853
Periodens resultat -42 680 -42 680
Övrigt totalresultat 6 870 6 870
Summa totalresultat 0 0 0 6 870 -42 680 -35 810
Transaktioner med aktieägare
Riktad nyemission 261 -34 49 772 49 999
Nyemission med stöd av teckningsoptioner 6 6
Apportemission 1 220 352 799 354 019
Emissionskostnader -2 011 -2 011
Utgående balans per 31 december 2018 2 749 0 542 116 6 945 -139 754 412 056

Ingående balans 1 januari 2019 2 749 0 542 116 6 945 -139 754 412 056
Periodens resultat -21 108 -21 108
Övrigt totalresultat 9 747 9 747
Summa totalresultat 0 0 0 9 747 -21 108 -11 361
Transaktioner med aktieägare
Företrädesemission 1 100 0 81 364 82 464
Emissionskostnader -9 066 -9 066
Utgående balans per 30 juni 2019 3 849 0 614 414 16 692 -160 862 474 094

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare

TKR apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår
2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -8 007 -6 126 -14 718 -18 185 -28 826
Summa förändringar i rörelsekapital 4 438 -8 486 6 080 -9 532 -19 784
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 569 -14 612 -8 638 -27 717 -48 610
Kassaflöde från investeringsverksamheten -375 -574 -1 641 -19 425 -20 316
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67 571 202 71 791 48 567 43 940
PERIODENS KASSAFLÖDE 63 627 -14 984 61 512 1 425 -24 986
Likvida medel vid periodens början 10 122 53 617 12 237 37 203 37 203
Kursdifferens i likvida medel -90 17 -90 22 20
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 73 659 38 650 73 659 38 650 12 237
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 

 
  
 
 
 
 

TKR apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår
2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 6 485 7 992 14 005 14 414 38 144
Aktiverat arbete för egen räkning - 527 520 1 327 1 481
Övriga rörelseintäkter 116 202 1 005 554 1 078
Summa rörelsens intäkter 6 601 8 721 15 530 16 295 40 703

Råvaror och underleverantörer -2 008 -2 277 -4 399 -3 951 -9 636
Personalkostnader -5 430 -5 512 -10 514 -11 014 -21 516
Övriga externa kostnader -3 943 -4 523 -8 105 -8 502 -16 113
Övriga rörelsekostnader -145 -134 -442 -325 -1 521
Rörelseresultat före avskrivningar -4 925 -3 725 -7 930 -7 497 -8 083

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -1 250 -2 093 -2 453 -4 150 -7 441
Rörelseresultat efter avskrivningar -6 175 -5 818 -10 383 -11 647 -15 524

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 312 66 547 92 530
Räntekostnader och liknande resultatposter -93 -15 -100 -40 -82
Nedskrivning aktier i dotterbolag - - - - -92 000
Summa resultat från finansiella poster 219 51 447 52 -91 552

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 956 -5 767 -9 936 -11 595 -107 076

Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -5 956 -5 767 -9 936 -11 595 -107 076

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser - - - - -
Övrigt totalresultat för perioden 0 0 0 0 0
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -5 956 -5 767 -9 936 -11 595 -107 076

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TKR 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 315 13 167 10 142
Materiella anläggningstillgångar 76 294 182
Finansiella anläggningstillgångar 296 328 388 356 296 328
Summa anläggningstillgångar 304 719 401 817 306 652

Omsättningstillgångar
Varulager 4 127 2 202 2 109
Kundfordringar 2 960 2 712 3 234
Fordringar hos koncernföretag 29 606 4 310 20 981
Övriga fordringar 9 414 3 032 11 571
Kassa och bank 67 844 37 387 11 233
Summa omsättningstillgångar 113 951 49 643 49 128

SUMMA TILLGÅNGAR 418 670 451 460 355 780

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 8 956 10 799 9 753
Fritt eget kapital 399 024 429 214 334 765
Summa eget kapital 407 980 440 013 344 518

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - - -
Summa långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 280 3 839 3 297
Skulder till koncernföretag 103 539 103
Övriga skulder 7 307 7 069 7 862
Övriga kortfristiga skulder 10 690 11 447 11 262

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 418 670 451 460 355 780
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Aktieägare per 2019-07-31   

 
 
  

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER RÖSTER & KAPITAL
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 977 211 14,5%
Fouriertransform AB 9 888 788 10,3%
Mediuminvest A/S 8 989 135 9,3%
SIX SIS AG, W8IMY 8 199 204 8,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 552 414 3,7%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IM 2 108 972 2,2%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 647 098 1,7%
Petersen, Jan Christer 1 388 206 1,4%
Fällström, John 590 000 0,6%
Övriga 43 991 210 45,7%
TOTALT 96 207 759 100,0%
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NOTER 
 
Not 1 Allmän information 

 
ÅAC Microtec AB (publ) (”ÅAC”), org nr 556677-0599 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Uppsala 
med adress Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 48, 751 83 Uppsala, Sverige. 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TKR). Uppgift inom parantes avser 
jämförelseperioden.  
 
 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.  
 
Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2.  
 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i ÅAC koncernens årsredovisning för 2018, 
förutom att ÅAC fr.o.m. 1 januari 2019 tillämpar IFRS 16 Leasingavtal i koncernen. Implementeringen av 
standarden innebär viss effekt på de finansiella rapporterna. För information om effekterna vid övergången till IFRS 
16 hänvisas till not 8. Redovisningsprinciper enligt IFRS 16 följer nedan. Moderbolaget ÅAC Microtec AB har valt att 
ej tillämpa IFRS 16 Leasingavtal utan har fr.o.m. 1 januari 2019 tillämpat de punkter som anges i RFR 2 (IFRS 16 
Leasingavtal, p. 2-12).  
 
Leasing 
Koncernens leasar består till största del av lokaler och bilar. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder om 1 
till 5 år men möjligheter till förlängning kan finnas, vilket beskrivs nedan. Villkoren förhandlas separat för varje 
avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 
 
Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en motsvarande skuld redovisas den dagen som den leasade 
tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av 
skulden och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingavtalets längd.  
 
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. Då IFRS 16 tillämpas från 
2019 har samtliga nyttjanderätter värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda 
leasingavgifter hänförliga till avtalen per 1 januari 2019. 
 
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar: 
• fasta avgifter  
• variabla leasingavgifter som beror på ett index 
 
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan. 
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande:  
• den initiala värderingen av leasingskulden 
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren 
 
Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.  
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Optioner att förlänga och säga upp avtal 
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är rimligt säkert att de kommer 
nyttjas. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. 
 
 
Not 3 Segmentinformation  

 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter  
ÅACs strategiska styrgrupp bestående av Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Strategy Officer, 
Chief Operating Officer, Chief Technology Officer och VP Business Development motsvarar högste verkställande 
beslutsfattare för ÅAC-koncernen och utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar 
strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av 
verkställande kommitté och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Den strategiska styrgruppen har identifierat två rapporterbara segment i koncernens verksamhet:  
 
ÅAC Microtec 
ÅAC Microtec utvecklar och tillverkar främst datahanterings- och kraftsystem till CubeSats och småsateliter (från 1 
– 500 kg). 
 
Clyde Space 
Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, 
inkluderande tillförlitliga satellitplattformar och delsystem från 1 till 50 kg. 
 
Den strategiska styrgruppen använder främst justerat resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA, se 
nedan) i bedömningen av rörelsesegmentens resultat.  
 
 
EBITDA 
 apr-jun  

2019 
apr-jun  

2018 
jan-jun  

2019 
jan-jun  

2018 
jan-dec 

 2018 
ÅAC Microtec -4 470 -3 695 -6 443 -7 437 -16 736 
Clyde Space -3 230 -2 144 -7 737 -1 895 -11 745 
Övrigt* - - - -8 756 - 
Summa EBITDA -7 700 -5 839 -14 180 -18 088 -28 481 
 
* Förvärvskostnader av Clyde Space 
 
Nedan följer en avstämning mellan koncernens resultat före skatt och EBITDA. 
 
 apr-jun  

2019 
apr-jun  

2018 
jan-jun  

2019 
jan-jun  

2018 
jan-dec      

2018 
Summa EBITDA -7 700 -5 839 -14 180 -18 088 -28 481 
Finansiella poster – netto -302 -61 -532 -93 -340 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -3 124 -4 133 -6 575  -7 520 

 
-14 784 

Övrigt - - - - - 
Resultat före skatt -11 126 -10 033 -21 287 -25 701 -43 605 
 
 
 
 
 
 
 



ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari - juni 2019  17 (25) 
 

 
Not 4 Nettoomsättning 

 
Intäkter 
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. Då intäkter från externa parter rapporteras till den 
strategiska styrgruppen värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över totalresultat. Majoriteten av 
intäkterna redovisas över tid. 

 

 

 

 

 
April - Juni 2019     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 10 375 6 350 - 16 725 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 10 375 6 350 0 16 725 
Satellitplattformar 4 202 - - 4 202 
Delsystem 6 173 6 236 - 12 409 
Licenser/Royalty - 114 - 114 
Summa 10 375 6 350 0 16 725 

April - Juni 2018     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 14 078 7 992 - 22 070 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 14 078 7 992 0 22 070 
Satellitplattformar 7 286 - - 7 286 
Delsystem 6 792 5 618 - 12 410 
Licenser/Royalty - 2 374 - 2 374 
Summa 14 078 7 992 0 22 070 

Januari - Juni 2019     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 17 884 13 779 - 31 663 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 17 884 13 779 0 31 663 
Satellitplattformar 7 861 - - 7 861 
Delsystem 10 023 13 665 - 23 688 
Licenser/Royalty - 114 - 114 
Summa 17 884 13 779 0 31 663 
 
Januari - Juni 2018 

    

 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 24 077 14 414 - 38 491 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 24 077 14 414 0 38 491 
Satellitplattformar 12 733 - - 12 733 
Delsystem 11 344 12 040 - 23 384 
Licenser/Royalty - 2 374 - 2 374 
Summa 24 077 14 414  0 38 491 
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Not 5 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen 
 
Per 30 juni 2019 finns inga finansiella skulder värderade till verkligt värde. I tidigare perioder fanns finansiella 
skulder som värderades till verkligt värde i form av valutaterminer. Verkligt värde för valutaterminerna uppgick per 
den 30 juni 2018 till -315 tkr och redovisas inom posten ”övriga kortfristiga skulder” i balansräkningen och 
värdeförändringar redovisas i övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat. Verkligt värde för valuta-
terminerna återfinns i nivå 2 i verkligt värdehierarkin.    
 
 
Definitioner av nivåerna i verkligt värdehierarkin: 
Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt 
(dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). 
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara 
data). 
 
 
Not 6 Transaktioner med närstående 

 
Under perioden har styrelseledamöter fakturerat bolaget 260 tkr, på marknadsmässiga villkor, för utförda 
konsulttjänster kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av styrelsens 
ordförande. 
 
  

Januari-December 2018     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 47 142 30 746 - 77 888 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 47 142 30 746 0 77 888 
Satellitplattformar 17 440 - - 17 440 
Delsystem 29 702 24 254 - 53 956 
Licenser - 6 492 - 6 492 
Summa 47 142 30 746 0 77 888 
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Not 7 Resultat per aktie 

Ingen effekt av utspädning jan-jun 2019 då genomsnittskursen var lägre än optionernas teckningskurs och 
resultatet jan-jun är negativt.   

 
 
 

apr-jun     
2019 

apr-jun 
2018 

jan-jun 
2019 

jan-jun 
2018 

 jan-dec 
2018 

Kronor      
Resultat per aktie före utspädning -0,14 -0,15 -0,29 -0,40 -0,65 

Resultat per aktie efter utspädning -0,14 -0,15 -0,29 -0,40 -0,65 
      
Resultatmått som använts i beräkningen av 
resultat per aktie      
 
 
 
 

     
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 
som används resultat per aktie före och efter 
utspädning:      

Resultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare, tkr -11 027 -10 003 -21 107 -25 285 -42 681 
      
Antal      

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid 
beräkning av resultat per aktie före utspädning  77 882 472 68 719 359 73 301 151 62 552 196 65 636 012 

Justering för beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning - - - - - 
 
 
 
 
 

     

Optioner      

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och 
potentiella stamaktier som använts som nämnare 
vid beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning 77 911 411 77 911 411 73 301 151 77 911 411 65 916 894 
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Not 8 Nya redovisningsprinciper IFRS 16 Leasingavtal 

 
Denna not förklarar effekterna i koncernens finansiella rapport vid tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal. 
I balansräkningen har följande justeringar gjorts per övergångstidpunkten (1 januari 2019) avseende IFRS 16 
Leasingavtal:  

 

UB 2018-12-31 
Effekt av övergång till 

IFRS 16 IB 2019-01-01 
Materiella anläggningstillg. 4 208 16 814 21 022 
Övriga fordringar 27 327 -414* 26 913 
    

Leasingskulder, varav - 16 400 16 400 
Kortfristiga  - 2 592 2 592 

Långfristiga - 13 808 13 808 

 
*avser förutbetalda kostnader 
 
IFRS 16 har haft en minimal påverkan på rörelseresultatet och en minimal påverkan på resultat efter finansiella 
poster. Koncernen har tillämpat IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari 2019 vilket resulterat i förändrade 
redovisningsprinciper och justeringar i beloppen som redovisas i den finansiella rapporten. I enlighet med 
övergångsreglerna i IFRS 16 har koncernen tillämpat den förenklade övergångsmetoden och har därmed inte 
räknat om jämförelsetalen. Alla nyttjanderätter värderas vid övergången till ett belopp som motsvarar 
leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalen per den 31 december 2018. Vid 
övergången har följande lättnadsregler tillämpats:  

- Nyttjandesrättstillgångarna har klassificerats utifrån tillgångsslag och per land och diskonteringsräntan har 
fastställts utifrån land och tillgångsklass.  

- Nyttjanderättsperioden har fastställts med hjälp av efterhandskunskap gällande exempelvis 
förlängningsoptioner och uppsägningsklausuler.  

Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan som använts vid första tillämpningsdagen (1 januari 2019) uppgick 
till 4,5%.  
 
Nedan följer en förklaring till skillnaden mellan de operationella leasingåtaganden som redovisats enligt IAS 17 
precis före första tillämpningsdagen (det vill säga per 31 december 2018) och leasingskulder som redovisas enligt 
IFRS 16 vid första tillämpningsdagen (det vill säga per 1 januari 2019).  
 

Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018 9 177 
Diskontering med koncernens marginella låneränta 4,5% -2 096 
Tillkommer: skulder för finansiella leasingavtal per den 31 december 2018 - 
(Avgår): korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt -13 
(Avgår): leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde 
som kostnadsförs linjärt -90 
Tillkommer/(avgår): justeringar på grund av annan hantering av optioner att 
förlänga respektive säga upp avtal 9 422 
Tillkommer/(avgår): justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga 
till variabla avgifter - 
Leasingskuld redovisad per den 1 januari 2019 16 400 
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Not 9 Effekter vid övergång till International Financial Reporting  

Standards (IFRS) 
 

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 var ÅAC Microtec AB:s (ÅAC) första rapport som upprättas i enlighet 
med IFRS. Ingen finansiell information upprättad i enlighet med IFRS har tidigare publicerats för första och andra 
kvartalet 2018. 
 
När balansräkningen enligt IFRS per den 30 juni 2018 upprättades justerades belopp som i tidigare delårsrapport 
rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till hur 
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning 
visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. För detaljerad information om övergången till 
IFRS se Årsredovisningen 2018 not 36 Effekter vid övergång till IFRS. 
 
 
Avstämning av eget kapital per den 30 juni 2018 
 
  

 30 juni 2018 
TKR Noter Enligt tidigare 

redovisningsprinciper 
Effekt av övergång till IFRS Enligt IFRS 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella tillgångar a,c) 403 373 8 902 412 275 

Materiella anläggningstillgångar  4 862 - 4 862 

Finansiella anläggningstillgångar b) 28 -28 - 

Omsättningstillgångar        
Varulager   4 959 - 4 959 
Kortfristiga fordringar       - 
Kundfordringar   7 140 - 7 140 
Övriga kortfristiga fordringar   13 457 - 13 457 
Likvida medel   38 650 - 38 650 
Summa tillgångar   472 469 8 874 481 343 

  
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital  a,b,c,d) 438 692 4 159 442 851 
Långfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut  1 543 - 1 543 
Uppskjutna skatteskulder d) - 4 715 4 715 
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   8 954 - 8 954 
Övriga kortfristiga skulder   23 280 - 23 280 

Summa eget kapital och skulder   472 469 8 874 481 343 
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Avstämning av summa totalresultat för perioden 1 januari – 30 juni 2018 och 1 april-30 juni 2018 
  

  1 januari – 30 juni 2018 1 april – 30 juni 2018 
TKR Noter Resultaträkning 

(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Effekt av 
övergån

g till 
IFRS 

Enligt 
IFRS 

Nettoomsättning   38 491 - 38 491 22 070 - 22 070 
Aktiverat arbete för egen 
räkning   1 327 - 1 327 

 
527 

 
- 

 
527 

Övriga rörelseintäkter   3 083 - 3 083 2 612 - 2 612 
Summa     42 901 - 42 901 25 209 - 25 209 
Råvaror och underleverantörer   -13 906 - -13 906 -9 328 - -9 328 
Personalkostnader   -27 118 - -27 118 -15 029 - -15 029 
Övriga externa kostnader c) -11 237 - -11 237 -6 723 - -6 723 
Övriga rörelsekostnader   28 -8 756 - 8 728 32 - 32 
Rörelseresultat före 
avskrivningar  -9 332 -8 756 -18 088 -5 839 - -5 839 
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  a,c) -21 899 14 379 -7 520 -12 781 8 648 -4 133 
Rörelseresultat efter 
avskrivningar   -31 231 5 623 -25 608 

 
-18 620 

 
8 648 

 
-9 972 

Finansiella intäkter   53 - 53 30 - 30 
Finansiella kostnader   -146 - -146 -91 - -91 
Finansiella poster - netto   -93 - -93 -61 - -61 
Resultat före skatt   -31 324 5 623 -25 701 -18 681 8 648 -10 033 
Inkomstskatt c,d) -4 420 416 -226 256 30 
Periodens resultat   -31 328 6 043 -25 285 -18 907 8 904 -10 003 
Övrigt totalresultat         
Poster som kan komma att 
omföras till periodens resultat      

   

Valutakursdifferenser e) - 20 307 20 307 - 6 277 6 277 
Summa totalresultat för 
perioden   -31 328 26 350 -4 978 -18 907 15 181 -3 726 
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a) Aktivering av utgifter för utveckling 
 
Enligt IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas ska en internt upparbetad immateriell tillgång som uppfyller 
kriterierna i IAS 38 Immateriella tillgångar p. 57 redovisas i balansräkningen vid övergången till IFRS även 
om utgifterna kostnadsfördes under tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Vid tidpunkt för övergång 
till IFRS har ÅAC identifierat ytterligare immateriella tillgångar i form av utgifter för utveckling som 
uppfyller kriterierna i IAS 38 p. 57 och vilka ska aktiveras i balansräkningen. Vidare har statliga bidrag från 
Rymdstyrelsen erhållits för denna tillgång. För detaljerad information om övergångseffekter avseende 
dessa poster, se årsredovisningen 2018 not 36. Justerad balans till IFRS per den 31 december 2017 
uppgick till 2 470 tkr. Under andra kvartalet 2018 har avskrivningar 224 tkr tillkommit (ackumulerade 
avskrivningar för perioden januari-juni 2018 uppgick till 448 tkr) vilket leder till att total justering per den 
30 juni 2018 uppgår till 2 021 tkr för posten immateriella tillgångar. 
 
Under delårsperioden 1 januari till 30 juni 2018 har inga tillkommande utgifter för utveckling identifierats 
som uppfyller kriterierna i IAS 38 p. 57.  
 

b) Nedskrivning av onoterade aktier 
 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisade ÅAC ett mindre aktieinnehav (3,1% av 
aktierna) i ett onoterat bolag. Enligt IFRS 9 Finansiella instrument redovisas ett innehav i ett eget kapital 
instrument till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen eller via övrigt totalresultat. 
Verkligt värde per den 1 januari 2017 har bedömts vara noll kronor varför innehavet på 28 tkr har skrivits 
ned vid tidpunkt för övergång till IFRS. För detaljerad information se årsredovisningen 2018 not 36.  
 

c) Omräkning rörelseförvärv Clyde Space och återläggning av avskrivningar på goodwill 
 
Den 30 januari 2018 förvärvades Clyde Space Ltd. Förvärvet har räknats om i enlighet med IFRS 3 
Rörelseförvärv och de mest väsentliga skillnaderna mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och 
IFRS 3 är att enligt IFRS 3 identifieras i större utsträckning immateriella tillgångar skilt från goodwill. I 
samband med förvärvet förekom även förvärvsrelaterade utgifter vilka har redovisats som en del av 
överförd ersättning enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Enligt IFRS ska dessa utgifter 
redovisas i rapporten över totalresultat.  
 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs goodwill av över den period den beräknades ge 
ekonomiska fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest. I 
och med att goodwill inte skrivs av enligt IFRS återläggs de avskrivningar på goodwill som gjorts enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper under perioden. Återläggning av avskrivningar på goodwill som 
gjorts under perioden påverkar årets resultat och tillika summa totalresultat.  
 
I nedan tabell framgår de justeringar som skett av immateriella tillgångar som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till följd av omräkning av förvärvsanalysen i enlighet med IFRS 3 samt 
påverkan avseende aktivering av utvecklingsutgifter beskrivet ovan i not a) ovan. För detaljerad 
information kring förvärvet av Clyde Space, se Årsredovisningen 2018 not 29 Rörelseförvärv. 
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TKR   

Immateriella tillgångar enligt tidigare tillämpade principer per den 30 juni 2018 403 373 

Omklassificering förvärvsrelaterade kostnader, redovisas i rapporten över 
totalresultat enligt IFRS 

-8 756 

Uppskjuten skatt på tillkommande immateriella tillgångar  
4 873 

Återläggning avskrivning förvärvsgoodwill 
16 667 

Tillkommande avskrivning immateriella tillgångar förvärv  
-2 213 

Spacewire netto efter avskrivningar 
2 021 

Justering Omräkningsdifferens  
-3 691 

Summa justering IFRS 8 902 

Enligt IFRS per den 30 juni 2018 412 275 

 
Total effekt på avskrivningar i rapporten över totalresultat för perioden 1 januari- 30 juni 2018 uppgår till 
14 379 tkr (för perioden 1 april - 30 juni 2018 uppgår effekten till 8 648 tkr) och består av återläggning 
avskrivning goodwill, tillkommande avskrivning immateriella tillgångar och tillkommande avskrivning för 
aktiverade utgifter för utveckling. 
 

d) Uppskjuten skatt 
 
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära 
skillnader i balansräkningen. Vid omräkningen av rörelseförvärvet av Clyde Space Ltd enligt IFRS 3 har 
ytterligare tillkommande immateriella tillgångar identifierats varmed en uppskjuten skatteskuld redovisas 
uppgående till 4 715 tkr netto efter effekt av valutaomräkning för perioden 1 januari -30 juni 2018 
uppgående till 262 tkr (för perioden 1 april - 30 juni 2018 uppgår effekten till 79 tkr) samt upplösning av 
uppskjuten skatt p g a tillkommande avskrivningar för perioden 1 januari – 30 juni 2018 om 420 tkr (för 
perioden 1 april – 30 juni 2018 uppgår effekten till 256 tkr) som redovisats i posten ”Inkomstskatt” i 
rapporten över totalresultat. För mer information se årsredovisningen 2018 not 29 Rörelseförvärv.  
 

e) Periodens omräkningsdifferenser  
 
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt totalresultat och balanseras i posten ”Reserver” inom 
eget kapital. I efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenser avseende omräkning av utländska 
dotterföretag i ”Övrigt totalresultat”, och balanseras i ”Reserver” i eget kapital. Belopp som förs om i 
rapporterna över totalresultat ovan avser belopp som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
redovisats direkt mot balanserade vinstmedel inklusive en justering av omräkningsdifferenser p g a IFRS 
justeringar av immateriella tillgångar (se ovan).  

För effekter av moderbolagets övergång till RFR 2 Redovisning för juridiska personer se not 27 i årsredovisningen 
för 2018 Effekter vid moderföretagets övergång till RFR 2. 
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Not 10  Effekter vid moderföretagets övergång till RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer 
 
Detta är den fjärde delårsrapporten för ÅAC Microtec AB som upprättas enligt RFR 2. De redovisningsprinciper som 
återfinns i årsredovisningen 2018 har tillämpats när resultat- och balansräkning upprättats för den jämförande 
perioden som presenteras per den 30 juni 2018. Moderbolaget övergick till redovisning enligt RFR 2 per den 1 
januari 2017, vilket är samma tidpunkt som koncernens övergång till redovisning enligt IFRS. Övergången har givit 
följande effekt på moderbolagets eget kapital per den 30 juni 2018: 
 
 
TKR 
 

 
30 juni 2018 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning per 30 juni 2018 437 991 

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2 (inkl uppskjuten skatt):  
Aktiverade utgifter för utveckling 2 022 

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny redovisningsprincip 440 013 
 
 
För detaljerad information se beskrivning i koncernens övergångsnot, not 9 Effekter vid övergång till 
redovisning enligt IFRS.  
 
 
Not 11 

 
Finansiella nyckeltal 

 

 
 

Definitioner av nyckeltal  
Soliditet i % Eget kapital genom balansomslutningen 
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar 
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