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Tredje kvartalet, juli – september 2018 (jämfört med juli – september 2017) 
• Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (2,3) MSEK.  
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,8 (-5,2) MSEK 
• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -17,9 (-6,4) MSEK. Avskrivningar av övriga 

vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 1,3 MSEK  
• Resultat efter skatt uppgår till -17,9 (-6,4) MSEK 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,20) SEK  

 
 

Nio månader, januari – september 2018 (jämfört med januari – september 2017) 
• Nettoomsättningen uppgick till 48,9 (11,0) MSEK. Clyde Space Ltd, som förvärvades 31 

januari 2018, ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 8 månader 
under perioden januari till september 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -31,9 (-14,1) MSEK. Rörelse-
resultatet är belastat med förvärvskostnader från förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK  

• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -43,6 (-17,9) MSEK. Avskrivningar av övriga 
vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 3,6 MSEK  

• Resultat efter skatt uppgår till -43,1 (-18,0) MSEK 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,57) SEK  

 
 
Upplysningar om väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 

• ÅAC går över till redovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 blir 
ÅAC:s första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. Jämförelsetal har räknats om sedan 
koncernens tidpunkt för övergång till IFRS den 1 januari 2017. 

• ÅAC vann ytterligare en uppföljningsorder om 1,4 MSEK från en japansk kund för leverans 
av den senaste generationens Sirius delsystem som denna gång uppgraderas med 
LEON3FT-mjukvaruprocessorn 

• ÅAC vann en order om 3,5 MSEK från kanadensiska Kepler Communications för leverans av 
en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen 
är en föregångare till Keplers planerade GEN1-konstellation 

• ÅAC vann en order på ett kraftdelsystem om 5,2 MSEK för en helt ny rymdapplikation 
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Finansiell översikt koncernen 

 
 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

• ÅAC och Ball Aerospace tecknade ett Memorandum of Understanding (MOU) om att 
samarbeta kring nya möjligheter på marknaden för småsatelliter. 

• Avtal ingicks med Mauritius forskningsråd för levereras av en fullt integrerad 1U-satellit 
samt ett brett tjänsteprogram. Ordervärdet uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK) och ska 
levereras under 2019 

• Förberedelser inleddes för att ansöka om att flytta aktiens listning till huvudmarknaden på 
Nasdaq Stockholm. Det första steget blir att ansöka om en notering på Nasdaq First North 
Premier 

• En kommersiell kund la en order på Sirius-delsystem. Orderns värde uppgår till cirka 1 
MSEK och ska levereras i december 2018 

 
 
 

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår
TKR 2018 2017 2018 2017 2017
Rörelseresultat före avskrivningar -13 845 -5 219 -31 933 -14 126 -21 399
Rörelseresultat efter avskrivningar -17 946 -6 448 -43 556 -17 935 -27 251
Resultat efter skatt -17 877 -6 451 -43 136 -17 990 -27 320
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,26 -0,20 -0,67 -0,57 -0,86
Soliditet, % 92% 82% 92% 82% 74%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 932 -5 840 -35 871 -15 525 -22 281
Periodens kassaflöde -18 069 -8 350 -16 509 -32 487 -40 577
Likvida medel 20 609 45 304 20 609 45 304 37 203
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Verkställande direktören har ordet 
 

Stabil marknadsutveckling, trenden fortsätter under tredje kvartalet 
 
 

 

 
Nettoomsättningen tredje kvartalet 2018 
ökade till 10,4 MSEK jämfört med 2,3 MSEK 
motsvarande period 2017 samtidigt som vi 
vunnit flera order från befintliga och nya 
kunder. Den nya ordern från Kepler är 
särskild värd att nämna då den är planerad 
att vara ett startskott för en större 
konstellation. Detta är en utveckling som vi 
ser hos fler av våra kunder. Den nya ordern 
från Mauritsius forskningsråd är ett nytt 
exempel på att kunderna uppskattar vårt 
”satellite as a service”- erbjudande. Vår 
försäljning utvecklas i rätt riktning.  

Projektet som vi i rapporten för andra 
kvartalet berättade hade negativ påverkan 
har fortsatt att driva kostnader även under 
tredje kvartalet. Projektet går framåt och 
leverans pågår. Projektet har haft en negativ 
inverkan på tredje kvartalets resultat. 
 
Att vi från och med denna kvartalsrapport går 
över till IFRS är en följd av beslutet att flytta 

aktiens listning. Vårt mål är att notera aktien 
på Nasdaq Stockholms huvudmarknad som vi 
anser vara en lista som bättre återspeglar 
våra ambitioner, liksom framtiden för 
småsatellitmarknaden. Som ett första steg 
siktar vi på att uppfylla kraven för en notering 
på First North Premier under slutet av första 
kvartalet 2019.  
 
Vi bibehåller vårt huvudsakliga fokus på 
tillväxt. Vi fortsätter att i god takt göra affärer 
med kunder i Japan och Fjärran Östern, 
regioner som är mycket aktiva inom New 
space. Kunder återkommer här med nya 
order, vilket är ett tecken på att de 
uppskattar kvaliteten på delsystemen och 
den support som vi tillhandahåller. Kunderna 
är stora operatörer som förlitar sig på våra 
delsystem när de planerar för framtida 
konstellationer. 
 
Sammantaget används och installeras våra 
delsystem i en rad småsatelliter från 
CubeSats till satelliter upp till 200 kg. Detta 
visar på vår förmåga att stödja olika missioner 
bortom LEO-bana samt mycket ambitiösa 
applikationer och destinationer. Genom att 
vidareutveckla våra delsystem med högre 
prestanda ökar vi successiv vår 
konkurrenskraft med starka erbjudanden för 
en mognande små satellitmarknad.  

Under året har aktiviteten inom våra 
missions-projekt ökat. Missionerna är 
omfattande och komplexa projekt som tar 
lång tid innan de blir operationella, men där 
vi nu nått ett läge där satelliter skjuts upp, 
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andra levereras för uppskjutning och ännu 
fler befinner sig i montering och testning. 

En av de intressanta missionerna vi är 
involverade i är MIR Sat 1 för Mauritius 
Research Council. Med en 1U-satellit blir 
Mauritius en rymdnation och får tillgång till 
ett komplett utbud av rymdbaserade tjänster. 
Detta illustrerar på ett bra sätt vad man kan 
uppnå med en begränsad investering i New 
space. När ytterligare en ny, och då särskilt 
en framväxande ekonomi, får tillgång till 
rymden genom att beställa småsatelliter till 
en begränsad kostnad, är det alltid en god 
nyhet för hela branschen. 

Andra missionsaktiviteter fortlöper väl. Under 
de närmaste veckorna kommer SeaHawk 1 
att skjutas upp med en Falcon 9-raket, 
DaVinci ska med på en ny Electron 
uppskjutning och Kepler CASE på en PSLV 
uppskjutning. Med detta på plats kommer vi 
att ha ytterligare tre satelliter i omloppsbana 
som adderar till vårt redan oöverträffade 
”flight heritage”. 

I skrivande stund har vi också flera satelliter i 
olika faser av montering. Picasso är i färd 
med att levereras och Kepler TARS och 
NSLsat-1 monteras enligt plan. För NSLsat-1 
har vi säkrat uppskjutning i mars 2019 på en 
Soyuz-raket. 

En annan prestation som jag är mycket stolt 
över är att vi lyckades leverera Kepler CASE-
satelliten på 12 veckor. Den korta ledtiden 
visar vår produktionskapacitet och förmåga 
att ta hand om flera och olika missioner och 
satelliter i vår produktion. 

Vi fortsätter våra ansträngningar att etablera 
en stabil och betydande närvaro i USA. Vi har 
ingått ett avtal med Ball Aerospace, en stor 
aktör i rymdindustrin i USA sedan 1950-talet 
och en etablerad spelare på rymdmarknaden 
som framför allt levererar till USA:s regering. 
Vi hoppas att detta är första steget mot ett 
betydande partnerskap och en viktig källa till 
framtida affärer i USA. 

Alfonso Barreiro 
Verkställande direktör 
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Finansiell översikt 
TREDJE KVARTALET 2018 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (2,3) 
MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar 
uppgick till -13,8 (-5,2) MSEK. Rörelse-
resultatet efter avskrivningar uppgick till  
-17,9 (-6,4) MSEK. 
 
Avskrivningar på identifierade immateriella 
tillgångar från förvärvet av Clyde Space 
uppgick till 1,3 MSEK. 
 
Resultatet efter skatt uppgick till -17,9 (-6,4) 
MSEK.  

JANUARI – SEPTEMBER 2018 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 48,9 (11,0) 
MSEK. I nettoomsättningen ingår det 
förvärvade bolaget Clyde Space Ltd från och 
med februari 2018 med 32,3 MSEK. 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick 
till -31,9 (-14,1) MSEK. Rörelseresultatet är 
belastat med förvärvskostnader från 
förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK. 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick 
till -43,6 (-17,9) MSEK. Avskrivningar av övriga 
vid förvärvet av Clyde Space identifierade 
immateriella tillgångar uppgick till 3,6 MSEK. 
Resultatet efter skatt uppgick till -43,1 (-18,0) 
MSEK. Det skotska dotterbolaget Clyde Space 
erhöll ett bidrag från skattemyndigheten 
(”R&D Tax Credit”) för nedlagda kostnader 
avseende nyutveckling av delsystem och 
satellit-plattformar om ca 589 kGBP fjärde 
kvartalet 2018. Bidraget avser Clyde Space 
räkenskapsår maj 2017 till april 2018. Total 
resultateffekt av bidraget uppgår till 3,5 
MSEK sedan förvärvet av Clyde Space i  

 
februari 2018 och är redovisat som Övrig 
intäkt. 
 
De mest väsentliga effekterna i och med 
övergången till IFRS jämfört med presenterad 
balans- och resultaträkning för Q1 och Q2 
2018 upprättad enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper K3 avser:  

• goodwill som uppstod vid förvärvet 
av Clyde Space kommer inte att 
skrivas av,  

• immateriella tillgångar i form av 
kundrelationer, varumärke, 
orderstock och programvara har 
identifierats skilt från goodwill som 
en del av förvärvet av Clyde Space 
och uppskjuten skatt på dessa poster 
har tillkommit, 

• samtliga tillkommande immateriella 
tillgångar från förvärvet av Clyde 
Space, förutom varumärken, skrivs av 
från förvärvsdagen, 

• förvärvsrelaterade kostnader från 
förvärvet av Clyde Space redovisas 
som Övriga rörelsekostnader i 
rapporten över totalresultat i stället 
för att vara en del av goodwill, 

• tillkommande aktivering av 
utvecklingsutgifter samt 
avskrivningar relaterade till dessa. 

 
Framtidsutsikter 
Den tidigare uppskattade totala årsom-
sättningen för 2018 om 85 MSEK och att ett 
positivt EBITDA-resultat uppnås under fjärde 
kvartalet 2018 ligger fast.  
 
Investeringar och finansiell ställning 
Koncernens investeringar i anläggnings-
tillgångar, exklusive förvärvet av Clyde Space, 
uppgick till 1,4 (5,9) MSEK, varav immateriella 
anläggningstillgångar 1,4 (5,6) MSEK.  
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Disponibla likvida medel per den 30 
september 2018 uppgick till 20,6 (45,3) MSEK 
samt en outnyttjad checkräkningskredit om 5 
MSEK. Hittills uppnådd orderingång 2018 och 
förväntad försäljning förväntas finansiera 
rörelsen framåt. 
 
Soliditeten uppgick till 92 (82) %.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -35,9 (-15,5) 
MSEK. 
 
Personal och organisation 
Vid periodens utgång fanns 90 (27) anställda. 
 
Moderföretaget 
Moderföretagets nettoomsättning uppgick 
under perioden till 16,5 (11,7) MSEK och 
resultatet efter skatt till -20,2 (-18,0) MSEK. 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick  
till 387 (3,2) MSEK, där förvärvet av Clyde 
Space ingick med 385 MSEK, varav aktie- 
emission 354 MSEK, kontant 22,4, 
förvärvskostnader 8,8 MSEK. Soliditeten 
uppgick till 97 (72) %. 
 
Antal aktier 
Från och med den 21 december 2016 är 
bolagets aktie noterad på Nasdaq First North 
Stockholm med kortnamnet AAC. Den 30 
september 2018 var 68 719 829 aktier 
utgivna med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Alla 
aktier har lika rätt till Bolagets vinst och 
tillgångar.  Antalet aktieägare per 2018-09-30 
uppgick till 4 974. 
 
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 2018-09-30 återstår 
19 100 teckningsoptioner då 280 optioner 
utnyttjats. Kvarvarande optioner ger rätt att 
teckna 955 000 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 
ÅAC och Ball Aerospace tecknade ett 
Memorandum of Understanding (MOU) om 
att samarbeta kring nya möjligheter på 
marknaden för småsatelliter. Samarbetet 
syftar till att dra fördel av företagens 
respektive kompetens och unika erbjudanden 
för att möta efterfrågan på bra lösningar till 
lägre kostnader på marknaden för små 
satelliter i USA och globalt. 
ÅAC ingick ett avtal med Mauritius 
forskningsråd, Mauritius Research Council 
(MRC, mrc.org.mu) för att formalisera 
samarbetet kring en 1U-satellit samt 
missionstjänster till den banbrytande 
missionen Mauritian Infrared Satellite (MIR-
SAT1). ÅAC ska leverera en fullt integrerad 
1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram som 
inkluderar utbildning, leverans av 
markstation och driftsstöd. Ordervärdet 
uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK) och ska 
levereras under 2019. 
 
ÅAC Microtec beslöt att inleda förberedelser 
för att ansöka om att flytta aktiens listning till 
huvudmarknaden på Nasdaq Stockholm. Det 
första steget blir att ansöka om en notering 
på Nasdaq First North Premier. De ytterligare 
krav som ställs på bolag vars aktier listas på 
Nasdaq First North Premier inkluderar bland 
annat redovisning enligt IFRS och tillämpning 
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av Svensk kod för bolagsstyrning, och 
förbereder bolaget för en notering på 
huvudmarknaden. ÅAC avser att uppfylla 
kraven för en notering på First North Premier 
under slutet av första kvartalet 2019. 
 
ÅAC vann en order på Sirius-delsystem till en 
kommersiell kund. Orderns värde uppgår till 
cirka 1 MSEK och levereras i december i 2018. 
Den visar på ÅAC:s förmåga att leverera 
avancerade system på kort tid. Den korta 
leveranstiden är ett resultat av att ÅAC 
utvecklat standardiserade och modulära 
delsystem anpassade till småsatellit-
marknaden. Ordern kommer från en ny kund 
i Japan och visar att Sirius-delsystem är rätt 
positionerade på den kommersiella 
rymdmarknaden. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En redogörelse för koncernens väsentliga 
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i  
förvaltningsberättelsen och under not 
3 i årsredovisningen för 2017. Några 
ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha 
tillkommit under perioden. 
 
Valberedning och årsstämma 
Valberedning kommer publiceras på ÅAC:s 
hemsida under november månad 2018.  
 
Årsstämma kommer att hållas i Uppsala den 
23 maj 2019.  
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Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2018 21 feb 2019 
Årsredovisning 2018   2 maj 2019 
Delårsrapport jan-mar 2019  23 maj 2019 
Årsstämma 2019 23 maj 2019 
Delårsrapport jan-jun 2019 22 aug 2019 
Delårsrapport jan-sep 2019 21 nov 2019 
 
Årsredovisning och delårsrapporter kommer 
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida 
www.aacmicrotec.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – 
september 2018 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 november 2018 

 
Rolf Hallencreutz  Per Aniansson  Per Danielsson 
Styrelsens ordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
Will Whitehorn  Alfonso Barreiro 
Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Frågor besvaras av: 
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com 
VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com 
 
 

 
 

 

 

 

OM ÅAC MICROTEC AB  
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design 
till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 
kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Helhetserbjudandet gör det möjligt för 
kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar ÅAC ett komplett 
utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter. 
 
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 Stockholm. G&W 
Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser. 

http://www.aacmicrotec.com/
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FINANSIELLA RAPPORTER 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 

 

 

 

 

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
TKR 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 10 447 2 304 48 938 11 053 13 282
Aktiverat arbete för egen räkning 109 632 1 436 3 135 3 949
Övriga rörelseintäkter 1 265 45 4 348 100 227
SUMMA 11 821 2 981 54 722 14 288 17 458

Råvaror och underleverantörer -6 282 -874 -20 188 -4 432 -4 952
Personalkostnader -12 660 -4 357 -39 778 -14 293 -20 505
Övriga externa kostnader -5 453 -2 866 -16 690 -9 436 -13 035
Övriga rörelsekostnader -1 271 -103 -9 999 -253 -365
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -13 845 -5 219 -31 933 -14 126 -21 399

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -4 101 -1 229 -11 623 -3 809 -5 852
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -17 946 -6 448 -43 556 -17 935 -27 251

Finansiella intäkter 27 33 80 93 124
Finansiella kostander -212 -36 -330 -142 -172
Finansiella poster - netto -185 -3 -250 -49 -48

Inkomstskatt 254 - 670 -6 -21
PERIODENS RESULTAT -17 877 -6 451 -43 136 -17 990 -27 320

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser -3 697 75 13 345 75 75
Övrigt totalresultat för perioden -3 697 75 13 345 75 75
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -21 574 -6 376 -29 791 -17 915 -27 245

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

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

KR 2018 2017 2018 2017 2017
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,26 -0,20 -0,67 -0,57 -0,86
Se not 9 för beräkning
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

TKR 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 407 715 17 019 15 860
Materiella anläggningstillgångar 4 189 486 417
Summa anläggningstillgångar 411 904 17 505 16 277

Omsättningstillgångar
Varulager 7 469 1 607 1 919
Kundfordringar 7 016 24 3 608
Övriga fordringar 13 661 2 584 3 272
Likvida medel 20 609 45 304 37 203
Summa omsättningstillgångar 48 755 49 519 46 002

SUMMA TILLGÅNGAR 460 659 67 024 62 279

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 423 883 55 151 45 853

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 382 2 024 -
Uppskjutna skatteskulder 4 418 - -
Summa långfristiga skulder 5 800 2 024 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 210 1 613 2 013
Övriga skulder 23 766 8 236 14 413
Övriga kortfristiga skulder 30 976 9 849 16 426

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 460 659 67 024 62 279
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

 

 

TKR Aktiekapital
Pågående 

nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 1 268 141 484 -69 753 72 999
Periodens resultat -27 320 -27 320
Övrigt totalresultat 75 75
Summa totalresultat 0 0 0 75 -27 320 -27 245
Transaktioner med aktieägare
Pågående nyemission 34 34
Nyemission med stöd av teckningsoptioner 66 66
Utgående balans per 31 december  2017 1 268 34 141 550 75 -97 074 45 853

Ingående balans 1 januari 2018 1 268 34 141 550 75 -97 074 45 853
Periodens resultat -43 136 -43 136
Övrigt totalresultat 13 345 13 345
Summa totalresultat 0 0 0 13 345 -43 136 -29 791
Transaktioner med aktieägare
Riktad nyemission 261 -34 49 772 49 999
Nyemission med stöd av teckningsoptioner 6 6
Apportemission (se not 7) 1 220 358 605 359 825
Emissionskostnader -2 011 -2 011
Utgående balans per 30 september 2018 2 749 0 547 922 13 420 -140 210 423 883

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 
 

 
Se not 7, Rörelseförvärv, för vidare information. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten jan-sep inkluderar emissionskostnader om – 2 011 (- 9 504) Tkr. 
 
 
 

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
TKR 2018 2017 2018 2017 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -14 094 -3 880 -23 501 -11 497 -18 774
Summa förändringar i rörelsekapital -2 838 -1 960 -12 370 -4 028 -3 507

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 932 -5 840 -35 871 -15 525 -22 281

Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 -1 979 -28 262 -5 892 -6 708

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 056 -531 47 624 -11 070 -11 588

PERIODENS KASSAFLÖDE -18 069 -8 350 -16 509 -32 487 -40 577

Likvida medel vid periodens början 38 650 53 623 37 203 77 706 77 706

Kursdifferens i likvida medel 28 31 -85 85 74

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 20 609 45 304 20 609 45 304 37 203
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
  

 

 

 
 

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
TKR 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 2 126 2 356 16 540 11 712 13 901
Aktiverat arbete för egen räkning 109 632 1 436 3 135 3 949
Övriga rörelseintäkter 285 45 839 100 227
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 520 3 033 18 815 14 947 18 077

Råvaror och underleverantörer -1 068 -874 -5 019 -4 432 -4 952
Personalkostnader -4 099 -4 096 -15 113 -13 632 -19 019
Övriga externa kostnader -3 380 -3 217 -11 882 -10 842 -15 262
Övriga rörelsekostnader -674 -103 -999 -253 -365
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -6 701 -5 257 -14 198 -14 212 -21 521

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -2 100 -1 229 -6 250 -3 809 -5 852
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -8 801 -6 486 -20 448 -18 021 -27 373

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 208 40 300 118 164
Räntekostnader och liknande resultatposter -39 -36 -79 -142 -172
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 169 4 221 -24 -8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -8 632 -6 482 -20 227 -18 045 -27 381

Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT -8 632 -6 482 -20 227 -18 045 -27 381

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 -8 632 -6 482 -20 227 -18 045 -27 381

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

 

 

 

 

 

TKR 30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 231 17 019 15 861
Materiella anläggningstillgångar 238 486 417
Finansiella anläggningstillgångar 388 328 3 777 4 015
Summa anläggningstillgångar 399 797 21 282 20 293

Omsättningstillgångar
Varulager 3 292 1 607 1 919
Kundfordringar 1 218 24 3 608
Fordringar hos koncernföretag 14 814 655 20
Övriga fordringar 3 081 2 584 3 272
Kassa och bank 20 370 45 193 36 589
Summa omsättningstillgångar 42 775 50 063 45 408

SUMMA TILLGÅNGAR 442 572 71 345 65 701

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 7 824 10 936 11 384
Fritt eget kapital 423 542 47 946 38 196
Summa eget kapital 431 366 58 882 49 580

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 368 2 024 -
Summa långfristiga skulder 368 2 024 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 030 1 480 1 850
Skulder till koncernföretag 103 803 103
Övriga skulder 7 705 8 156 14 168
Övriga kortfristiga skulder 10 838 10 439 16 121

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 442 572 71 345 65 701
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AKTIEÄGARE PER 2018-09-30 
   

 

 

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER RÖSTER & KAPITAL
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 15 538 790 22,6%
Fouriertransform AB 9 888 788 14,4%
SIX SIS AG, W8IMY 8 854 935 12,9%
RP Ventures AB 2 700 000 3,9%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 282 579 3,3%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 1 970 654 2,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 580 718 2,3%
Kock, John 1 551 336 2,3%
DANICA PENSION70078007, DANICA PENSION 822 508 1,2%
NORDICA LIFE70000909, NORDICA LIFE 889 817 1,3%
Övriga 22 639 704 32,9%
TOTALT 68 719 829 100,0%
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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 
jämförelseåret.  
 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. 
 
2.1 Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för ÅAC har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.  
 
Denna delårsrapport är ÅAC första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 
januari 2017 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på rapporter över 
totalresultat och eget kapital redogörs för i not 10.  
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 
3. 
 
Moderföretaget 
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen 
av RFR 2 innebär att moderföretaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.  
 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått 
till att tillämpa RFR 2. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 och 
vilka effekter omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 11. 
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
moderföretagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 3. 
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Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:  
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget 
kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare 
innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter 
och kostnader och eget kapital.  
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.  
 
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i 
posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.  
 
Finansiella instrument 
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom 
efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att 
redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Dock 
måste moderföretaget tillämpa nedskrivningsreglerna i IFRS 9 och vid varje balansdag bedömer 
moderföretaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning för 
räntebärande finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida 
kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. Nedskrivningsbeloppet för övriga 
finansiella anläggningstillgångar fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på 
företagsledningens bästa uppskattning). 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.  
 
Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 
2.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen  
 
IFRS 16 Leasingavtal träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter vid övergång till 
IFRS 16 för koncernen: 
 
IFRS 16 Leasingavtal. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och 
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning 
baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och 
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samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt 
att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. 
Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har utfört en inledande analys i syfte att identifiera områden där en 
potentiell skillnad föreligger vilken sedan ligger till grund för det fortsatta implementeringsarbetet. Enligt 
koncernens preliminära utvärdering kommer IFRS 16 att innebära att koncernens leasingavtal avseende 
kontorslokaler, kontorsmaskiner och bilar kommer att redovisas i balansräkningen som rättigheter att 
använda en tillgång. Motsvarande belopp kommer initialt att redovisas som en finansiell skuld. Eftersom 
analysen av IFRS 16 pågår kan kvantitativ påverkan på resultat och ställning ännu inte uppskattas. För 
upplysning om koncernens operationella leasingavtal se not 7 i årsredovisningen för 2017.  
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen. 
 
2.2 Koncernredovisning 
 
2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare 
ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även 
verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det 
redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas i posten Övriga rörelsekostnader i 
koncernens rapport över totalresultat.  
 
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för 
innehav utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets 
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i periodens resultat.  
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i 
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 
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2.3 Segmentsrapportering 
 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till 
den högste verkställande beslutsfattaren. ÅAC:s strategiska styrgrupp bestående av Chief Executive Officer, 
Chief Financial Officer, Chief Strategy 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. ÅAC:s strategiska styrgrupp har fastställt 
rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som 
används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Den strategiska styrgruppen bedömer verksamheten från räkenskapsåret 2018 utifrån de två 
rörelsesegmenten ÅAC Microtec och Clyde Space. Styrgruppen använder främst justerat resultat före räntor, 
skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) i bedömningen av rörelsesegmentens resultat. Clyde Space 
förvärvades under räkenskapsåret 2018 varför verksamheten under 2017 endast följdes upp utifrån ett 
segment, ÅAC Microtec.                                                                                       
 
2.4 Omräkning av utländsk valuta 
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har 
definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen 
är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella 
valuta och koncernens rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.  
 
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över 
totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i 
posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat. 
 
Omräkning av utländska koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än 
rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för 
var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid 
varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter 
redovisas i övrigt totalresultat. 
 
2.5 Intäktsredovisning 
 
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de 
belopp som erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. Koncernen redovisar en 
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intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter 
såsom beskrivs nedan. 
 
2.5.1 Försäljning av varor  
Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer satellitplattformar och delsystem. Försäljning av produkter 
redovisas som intäkt när kontrollen för varorna överförs, vilket inträffar när varorna levereras till kunden. 
Leverans sker när varorna har transporterats till den specifika platsen, riskerna för föråldrade eller förkomna 
varor har överförts till kunden och kunden har antingen accepterat varorna i enlighet med avtalet, 
tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier 
för acceptans har uppfyllts. Intäkten från försäljning av produkter innehållande betydande kundanpassningar 
av satellitplattformar och delsystem redovisas baserat på priset i avtalet och intäkten redovisas endast i den 
utsträckning som det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring inte uppstår. Ingen 
finansieringskomponent bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten.  
 
2.5.2 Försäljning av tjänster 
Koncernen tillhandahåller tjänster till både fast och rörligt pris i form av konsult- och projektarvoden för att 
skjuta upp och drifta satelliter i omloppsbana. Intäkten från de levererade tjänsterna redovisas i den period 
de tillhandahålls. För avtal till fast pris, redovisas intäkten baserat på hur stor andel av den totala 
överenskomna tjänsten som levererats under räkenskapsåret då kunden erhåller och utnyttjar tjänsterna vid 
samma tidpunkt. Detta avgörs baserat på den faktiska nedlagda arbetstiden jämfört med den totala 
förväntade arbetstiden för uppdraget.  
 
Uppskattningar gällande intäkter, kostnader eller färdigställandegraden av projekt revideras om 
omständigheterna förändras. Ökningar eller minskningar i bedömda intäkter eller kostnader som är beroende 
på en ändrad uppskattning redovisas i rapporten över totalresultat i den period som omständigheterna som 
gav anledning till revisionen blev kända för ledningen.  
 
I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid överenskomna betalningstidpunkter. Om 
tjänsterna som ÅAC levererat överstiger betalningen, redovisas en avtalstillgång. Om betalningarna överstiger 
de levererade tjänsterna, redovisas en avtalsskuld. 
 
Om avtalet är på löpande räkning baserat på pris per timme, redovisas intäkten i den utsträckning ÅAC har 
rätt att fakturera kunden. Kunder faktureras månadsvis och ersättningen ska betalas vid fakturering. 
 
2.5.3 Försäljning av licenser 
Koncernen licensierar ut IP-rättigheter (teknik och tillverkningsslicenser) för delar av ÅAC-teknologin för att 
möjliggöra för kunden att tillverka produkter som kunden sedan säljer till externa kunder.  I 
ersättningsbeloppet ingår, förutom licensen, i olika utsträckning även konsulttjänster kopplade till anpassning 
av teknologin till kunden. Transaktionspriset består både av fasta delar och av delar som är beroende av 
framtida händelser. Den del av ersättningen som är beroende av kommande händelser betraktas i 
intäktsredovisningen som rörliga och intäktsredovisas endast när ÅAC bedömer att det är mycket sannolikt att 
ersättningarna kommer att erhållas och prestationerna för att erhålla ersättningarna är utförda.  
 
Koncernen bedömer om licensen är distinkt från de konsulttjänster som ska utföras och därmed utgör ett 
separat prestationsåtagande i kontraktet. Licensen bedöms vara ett separat prestationsåtagande i de fall 
licensen kan användas utan tillhörande konsulttjänster från ÅAC. Om licensen betraktas som distinkt innebär 
det att avtalet innehåller två åtaganden; licens och konsulttjänster. Dessa redovisas då var och en för sig.  
 
Transaktionspriset allokeras till licensen respektive konsulttjänsterna till ett belopp som återspeglar det 
ersättningsbelopp som koncernen förväntar sig ha rätt till i utbyte mot överföringen av licensen respektive 
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konsulttjänsterna till kunden. Det till ett åtagande allokerade transaktionspriset redovisas som intäkt antingen 
vid en tidpunkt eller över tiden.  
Licenser som identifieras som separata prestationsåtaganden är antingen av karaktären ”rätt till åtkomst” (right 
to access) eller av karaktären ”rätt att använda” (right to use). En ”rätt till åtkomst” licens innebär rätt att få 
åtkomst till ÅAC:s IP-rättigheter i befintligt skick under licensperioden, det vill säga IP-rättigheten förändras och 
ÅAC bedriver verksamhet som i väsentlig grad påverkar värdet av den immateriella tillgång kunden har rätt till. 
En ”rätt att använda” licens innebär rätt att använda ÅAC:s IP-rättighet i befintligt skick vid den tidpunkt då 
licensen beviljas. Rätt till åtkomst-licenser redovisas över tid, det vill säga över den tid kunden har rätt att nyttja 
licensen, medan rätt att använda-licenser redovisas vid en given tidpunkt, det vill säga vid den tidpunkt när 
kunden får kontroll över licensen.  
 
Om konsulttjänster betraktas som ett separat distinkt åtagande intäktsredovisas tjänsterna över tiden enligt de 
redovisningsprinciper som återfinns i ovan stycke ”Försäljning av tjänster”. 
 
Om licensen inte är distinkt från de konsulttjänster som kunden ska erhålla redovisas licensen och 
konsulttjänsterna kombinerat som ett prestationsåtagande. En bedömning görs av om intäkter för det 
kombinerade prestationsåtagandet ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid beroende på när kontrollen över 
både licensen och konsulttjänsterna överförs till kunden.  
 

2.5.4 Försäljningsbaserad royalty 
Intäkter för försäljningsbaserad royalty som utlovas i utbyte mot en licens för immateriell egendom redovisas 
endast när det senare av följande inträffar: 

• efterföljande försäljning sker 
• det prestationsåtagande som den försäljningsbaserade royaltyn har allokerats till är uppfyllt. 

 
2.5.5 Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
2.6 Leasing 
Koncernen är enbart leasetagare (lokaler, kontorsmaterial och bilar) och innehar för närvarande enbart 
leasingavtal som klassificeras som operationella.  
 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 
operationell leasing (lokaler och bilar). Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella 
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i rapporten över totalresultat linjärt över leasingperioden. 
 
2.7 Ersättningar till anställda 
 
2.7.1 Kortfristiga ersättningar 
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli 
reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det 
odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att 
tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i 
balansräkningen.  
 
2.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning 
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
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tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i periodens resultat 
i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden. 
 
2.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten över totalresultat, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. 
 
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella 
skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer 
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp 
som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 
  
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt 
redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och –lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
  
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
  
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig 
till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. 
 
2.9 Immateriella tillgångar 
 
Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde per förvärvsdagen på tidigare 
egetkapitalandel i det förvärvade företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar.  
 
I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till 
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av 
synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den 
lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill övervakas 
på rörelsesegmentsnivå. 
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till 
utveckling av satellitplattformar och delsystem som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
• det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas, 
• företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem, 
• det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,  
• det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 

sälja dem finns tillgängliga, och 
• de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten innefattar utgifter för anställda 
och externa konsulter. 
 
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. 
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då 
tillgången är färdig att användas. 
  
Patent 
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent har en bestämd nyttjandeperiod och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och nedskrivningar. Uppskattad 
nyttjandeperiod uppgår till 10 år, vilket motsvarar den uppskattade tid dessa kommer generera kassaflöde.  
 
Kundrelationer 
Kundrelationer som förvärvades som en del av ett rörelseförvärv (se not 6 Rörelseförvärv för detaljer) 
redovisas till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och skrivs av linjärt över den prognosticerade 
nyttjandeperioden. Kundrelationer redovisas i efterföljande perioder till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Uppskattad nyttjandeperiod uppgår till 5 år, vilket motsvarar den 
uppskattade tid dessa kommer generera kassaflöde.  
 
Varumärke 
Varumärken som förvärvats genom ett rörelseförvärv (se not 6 Rörelseförvärv för detaljer) redovisas till 
verkligt värde på förvärvsdagen. Så länge varumärken används, underhålls och investeras har de bedömts ha 
en obestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde och prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov enligt samma metod som finns beskrivet för goodwill ovan. 
 
Programvara 
Programvara som förvärvades som en del av ett rörelseförvärv (se not 6 Rörelseförvärv för detaljer) redovisas 
till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och skrivs av linjärt över den prognosticerade 
nyttjandeperioden. Programvaran redovisas i efterföljande perioder till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Uppskattad nyttjandeperiod uppgår till 3 år, vilket motsvarar den 
uppskattade tid dessa kommer generera kassaflöde. 
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Orderstock 
Orderstock som förvärvades som en del av ett rörelseförvärv (se not 6 Rörelseförvärv för detaljer) redovisas 
till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten och skrivs av linjärt över den prognosticerade 
nyttjandeperioden. Orderstocken redovisas i efterföljande perioder till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Uppskattad nyttjandeperiod uppgår till 1 år, vilket motsvarar den 
uppskattade tid dessa kommer generera kassaflöde.  
 
Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  3-5 år 
Patent    10 år 
Kundrelationer    5 år 
Programvara    3 år  
Orderstock    1 år  
   
2.10 Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och 
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.  
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra 
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under den 
period de uppkommer. 
 
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 
 
Nyttjandeperioderna är som följer: 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier 5 år  
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. 
 
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.  
 
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga 
rörelsekostnader i rapporten över totalresultat. 
 
2.11 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod (goodwill och varumärken) eller immateriella 
tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs inte av utan 
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
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värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske 
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger 
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras. 
 
2.12 Finansiella instrument - generellt 
 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan. 
 
2.12.1 Första redovisningstillfället 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 
 
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en tillgång eller 
finansiell skuld som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader som är 
direkt hänförliga till förvärv eller emission av finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och 
provisioner. Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen kostnadsförs i rapporten över totalresultat. 
 
2.12.2 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde och 
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte 
den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 
  
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast 
utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa 
tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan). 
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella 
intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna 
kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel.  
 
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som efterföljande värderade till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består av skulder till 
kreditinstitut, vilka avser lån från Almi (lång- och kortfristiga), leverantörsskulder och kortfristiga skulder.  
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som innehas för 
handel eller villkorade tilläggsköpekillingar i rörelseförvärv. Derivat klassificeras som att de innehas för handel 
om de inte är identifierade som säkringar. Koncernen har finansiella skulder i form av valutaterminer. 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas även i efterföljande perioder 
till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i rapport över totalresultat.  
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via rapport över totalresultat klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom 12 månader från balansdagen om dessa förfaller senare än 12 månader från 
balansdagen klassificeras dessa som långfristiga skulder. 
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2.12.3 Bortbokning av finansiella instrument 
 
Bortbokning av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar, eller en del av tas bort från balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att 
erhålla kassaflöden från tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen överför allt 
väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med ägande eller (ii) Koncernen överför inte eller 
behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och koncernen har inte behållit 
kontrollen över tillgången.  
 
Bortbokning finansiella skulder 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat 
sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) 
som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar 
som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över totalresultat.  
 
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst 
eller förlust i rapport över totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga 
avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva 
räntan. 
 
2.12.4 Kvittning av finansiella instrument  
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av 
framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala 
affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.  
 
2.12.5 Nedskrivning finansiella tillgångar 
 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid 
varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för 
kreditreservering, det vill säga reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats 
baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande 
variabler för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över 
totalresultat i posten övriga externa kostnader.   
 
2.13 Varulager 
 
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
 
2.14 Kundfordringar 
 
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den löpande 
verksamheten. Kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till 
transaktionspriset. Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden så 
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värderas dem vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 
2.15 Likvida medel 
 
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och 
banktillgodohavanden.  
 
2.16 Aktiekapital 
 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
2.17 Upplåning 
 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
Skulden klassificeras som kortfristig i balansräkningen om företaget inte har en ovillkorad rättighet att 
senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter rapportperioden. 
 
2.18 Låneutgifter  
 

Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av 
kvalificerade tillgångar, redovisas som en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Kvalificerade tillgångar är 
tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid att färdigställa för avsedd användning. Aktivering 
upphör när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning 
huvudsakligen har slutförts. Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår.   
  
2.19 Leverantörsskulder 
 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga 
skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.  
 
2.20 Offentliga bidrag 
 
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att 
erhållas och koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Bidrag som 
mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som en skuld.  
 
Statliga stöd relaterade till utveckling som aktiveras som en immateriell tillgång redovisas genom att 
tillgångens redovisade värde reduceras med bidraget och bidraget redovisas i periodens resultat under den 
avskrivningsbara tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar. 
 
 
 



Sida 28 av 44 

 

ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari – september 2018 
 

2.21 Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
 
2.22 Resultat per aktie 
 
(i) Resultat per aktie före utspädning 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera: 
• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning som är hänförlig till 

preferensaktier  
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerad för 

fondemissionselementet i stamaktier som emitterats under året och exklusive återköpta aktier som 
innehas som egna aktier av moderföretaget 
 

(ii) Resultat per aktie efter utspädning 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat 
per aktie före utspädning genom att beakta:  

• Effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier, och  
• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en 

konvertering av samtliga potentiella stamaktier 
 
 

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 
 
(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke med 
obestämbar nyttjandeperiod, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2. Återvinningsvärden 
för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras. 
 
(b) Förvärvet av Clyde Space 
I januari 2018 förvärvades Clyde Space Ltd (se not 5) genom att en apportemission genomfördes och 
betalades med aktier i ÅAC Microtec. Betalningen för apporten utgjordes av totalt 49% av det totala antalet 
utestående aktier i ÅAC Microtec. Koncernens bedömning är således att ÅAC Microtec har bestämmande 
inflytande över Clyde Space och detta förvärv utgör därmed inte ett omvänt förvärv.  
 

 
Not 4 Segmentinformation 

 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:  
ÅACs strategiska styrgrupp bestående av Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Strategy 
Officer, Chief Technology Officer och VP Business Development motsvarar högste verkställande beslutsfattare 
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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. Under 
2017, innan Clyde Space förvärvades, utvärderades ÅAC koncernen utifrån ett rörelsesegment vilket var ÅAC 
Microtec som helhet vilket innebär att för jämförelseåret presenteras endast information för ÅAC Microtec. 
 
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 
  
 jul-sep  

2018 
jul-sep  

2017 
jan-sep  

2018 
jan-sep  

2017 
jan-dec  

2017 

ÅAC Microtec -6 668 -5 219 -22 864 -14 126 -21 399 
Clyde Space -7 177 - -9 069 - - 
Övrigt - - - - - 

Summa EBITDA -13 845 -5 219 -31 933 -14 126 -21 399 
 
Nedan följer en avstämning mellan koncernens resultat före skatt och EBITDA. 
 
 jul-sep  

2018 
jul-sep  

2017 
jan-sep  

2018 
jan-sep  

2017 
jan-dec  

2017 

Summa EBITDA -13 845 -5 219 -31 933 -14 126 -21 399 
Finansiella poster – netto -185 -3 -250 -49 -48 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -4 101 -1 229 -11 623 - 3 809 -5 852 
Övrigt 254 - 670 -6 -21 

Resultat före skatt -17 877 -6 451 -43 136 -17 990 -27 320 
 
 

Not 5 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. Under 
2017, innan Clyde Space förvärvades, utvärderades ÅAC koncernen utifrån ett rörelsesegment vilket var ÅAC 
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som helhet vilket innebär att för jämförelseåret presenteras endast information för ÅAC Microtec. 
Majoriteten av intäkterna redovisas över tid. 

 

 

 

 

 
Juli-September 2018     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 

Intäkter per segment 8 321 2 126 - 10 447 
Intäkter från andra segment - - - - 
Intäkter från externa kunder 8 321 2 126 - 10 447 
Satellitplattformar 2 790 - - 2 790 
Delsystem 5 531 2 126 - 7 657 
Licenser - - - - 

Summa 8 321 2 126 - 10 447 

Juli-September 2017     
  ÅAC Microtec Övrigt  Summa 

Intäkter per segment  2 304 - 2 304 
Intäkter från andra segment  - - - 
Intäkter från externa kunder  2 304 - 2 034 
Satellitplattformar  - - -  
Delsystem  2 304 - 2 304 
Licenser  - - - 

Summa  2 304 0 2 304 

Januari-September 2018     
 Clyde Space ÅAC Microtec Övrigt  Summa 

Intäkter per segment 32 398 16 540 - 48 938 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 32 398 16 540 - 48 938 
Satellitplattformar 15 551 - - 15 551 
Delsystem 16 847 14 166 - 31 013 
Licenser - 2 374 - 2 374 

Summa 32 398 16 540 - 48 938 

Januari-September 2017     
  ÅAC Microtec Övrigt  Summa 

Intäkter per segment  11 053 - 11 053 
Intäkter från andra segment  - - 0 
Intäkter från externa kunder  11 053 - 11 053 
Satellitplattformar  - - 0 
Delsystem  11 053 - 11 053 
Licenser  - - 0 

Summa  11 053 0 11 053 
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Not 6 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 

 
ÅAC har finansiella skulder som värderas till verkligt värde i form av valutaterminer. Verkligt värde för 
valutaterminerna uppgår per den 30 september 2018 till -301 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 7 Rörelseförvärv 

 

Januari-December 2017     
  ÅAC Microtec Övrigt  Summa 

Intäkter per segment  13 282 - 13 282 
Intäkter från andra segment  - - - 
Intäkter från externa kunder  13 282 - 13 282 
Satellitplattformar  - - - 
Delsystem  13 282 - 13 282 
Licenser  0 - 0 

Summa  13 282 0 13 282 

Den 30 januari 2018 förvärvades 100% av aktierna i Clyde Space Ltd. Förvärvet är en apportemission där de 
tidigare ägarna i Clyde Space efter förvärvet innehar ca 49% av aktierna i ÅAC Microtec. Förvärvet innebär inte 
ett omvänt förvärv då de tidigare aktieägarna i ÅAC Microtec fortfarande har bestämmande inflytande över 
ÅAC Microtec. Clyde Space är en snabbväxande pionjär inom ”New Space”, och har sedan starten 2005 
levererat såväl kompletta plattformar som över 1 000 delsystem för småsatelliter. I CubeSat-segmentet är 
Clyde Space marknadsledare. Clyde Space har under ett antal år levererat delar av och kompletta 
satellitplattformar och system till både privata och offentliga kunder världen över och har ett 
väldokumenterat ”flight heritage” på sammantaget 500 år. Bolaget är baserat i Glasgow och har cirka 70 
anställda.   

Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan:   
  
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder. 
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Köpeskilling vid förvärvsdatum 30 januari 2018   

Likvida medel 22 152 
Eget kapital instrument (30 466 326 stamaktier) 354 019 

Summa erlagd köpeskilling  376 171 
  
  
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder  

Likvida medel  4 109 
Kundrelationer 4 763 
Varumärken 14 465 
Programvara 3 400 
Orderstock 3 013 
Anläggningstillgångar 5 663 
Varulager 3 135 
Kundfordringar 6 450 
Övriga kortsiktiga fordringar 2 723 
Skulder till kreditinstitut - 3 310 
Leverantörsskulder - 4 194 
Övriga kortfristiga skulder och interimsskulder - 16 126 
Uppskjutna skatteskulder - 4 873 

Summa identifierbara nettotillgångar  19 218 

Goodwill 356 953 
 
Den goodwill på 356 953 tkr som uppstår genom förvärvet hänför sig främst till synergieffekter. Ingen del av 
goodwillbeloppet är skattemässigt avdragsgillt. 
 
Intäkter och resultat i förvärvad rörelse  
Den intäkt från förvärvet som ingår i koncernens rapport över totalresultat för perioden februari till 
september 2018 uppgår totalt till 35 907 tkr. Förvärvet bidrog också med ett resultat på -11 328 tkr för samma 
period. Om bolaget skulle ha konsoliderats från den 1 januari 2018, skulle koncernens rapport över 
totalresultat för perioden januari till september 2018 visa totala intäkter på 36 531 tkr och ett resultat på -
12 709 tkr. 
  
Förvärvsrelaterade kostnader 
Förvärvsrelaterade kostnader om 8 756 tkr ingår i övriga rörelsekostnader i koncernens rapport över 
totalresultat samt i den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen.  
 
Eget kapitalinstrument 
Verkligt värde på de 30 466 326 stamaktier som utfärdats som en del av köpeskillingen baserades på den 
noterade aktiekursen för ÅAC Microtec per den 30 januari 2018 om 11,62 kr per aktie. 
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Köpeskilling – kassautflöde 

 
2018 

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel 
 

 
Kontant köpeskilling 22 410 
Avgår: Förvärvade likvida medel -4 129 
Nettoutflöde av likvida medel – investeringsverksamheten  18 281 
 
Dotterbolaget Clyde Space förvärvades genom i huvudsak en apportemission vilket är en transaktion som inte 
medför betalning och således inte påverkar kassaflödet. 
 
 

Not 8 Transaktioner med närstående 
 
Under perioden har styrelseledamöter fakturerat bolaget 626 tkr, på marknadsmässiga villkor, för utförda 
konsulttjänster kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av styrelsens 
ordförande. 
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Not 9 Resultat per aktie 
 

 
 

Not 10 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 
 

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 är ÅAC Microtec AB:s (ÅAC) första rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för 
ÅAC-koncernen upprättats per den 30 september 2018 och för den jämförande information som presenteras 
per den 30 september 2017, per den 31 december 2017 samt vid upprättande av rapporten över periodens 
ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2017 (koncernens tidpunkt för 
övergång till IFRS).  
 
När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2017 samt balansräkningarna per den 30 september 2017 och 
per den 31 december 2017 enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar och 
delårsrapporter 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. 
 

 

 
 jul-sep 

2018 
jul-sep 

2017 
 jan-sep 

2018 
jan-sep 

2017 
jan-dec 

2017 
Kronor      
Resultat per aktie före utspädning -0,26 -0,20 -0,67 -0,57 -0,86 
Resultat per aktie efter utspädning -0,26 -0,20 -0,67 -0,57 -0,86 
      
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 -17 877 -6 451 -43 136 -17 990 -27 320 
      
Antal      
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid 
beräkning av resultat per aktie före utspädning  68 719 829 31 709 850 64 608 074 31 703 628 31 705 183 
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 68 892 576 31 814 386 64 954 309 31 942 378 32 019 960 
      
Ingen effekt av utspädning då resultatet är 
negativt      
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Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga 
tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 30 september 2018, ska 
tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss 
valmöjlighet. 
 
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som 
ÅAC valt att tillämpa vid övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS. 
 
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 

IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid 
övergångstidpunkten till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade 
omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett 
dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. ÅAC har valt att nollställa alla ackumulerade 
omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid 
tidpunkten för övergången till IFRS per den 1 januari 2017.  
 
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 
 
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som 
redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt 
IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt IFRS har inte haft någon påverkan på de totala kassaflödena 
från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Nedanstående 
tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period 
för eget kapital och summa totalresultat.
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Avstämning av eget kapital per den 1 januari 2017 och per den 31 december 2017 
  

 1 januari 2017  31 december 2017 
TKR Noter Enligt tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS Noter Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

TILLGÅNGAR                 
Anläggningstillgångar                 
Immateriella tillgångar                 
Patent   1 791  1 791   1 434  1 434 
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 

 a) 12 986 2 694 15 680  a) 11 957 2 469 14 426 

Materiella 
anläggningstillgångar 

                

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

  407  407   295  295 

Inventarier   238  238   122  122 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

                

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

b) 51 -28 23 b) 28 -28 0 

Omsättningstillgångar               

Råvaror och förnödenheter   1 394  1 394   1 919  1 919 
Kundfordringar   4 951  4 951   3 608  3 608 
Aktuella skattefordringar   822  822   997  997 
Övriga kortfristiga fordringar   162  162   163  163 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

  1 585  1 585   2 112  2 112 

Likvida medel   77 706  77 706   37 203  37 203 
Summa tillgångar   102 093 2 666 104 759   59 838 2 441  62 279 
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Avstämning av eget kapital per den 1 januari 2017 och per den 31 december 2017 
 

 
 1 januari 2017  31 december 2017 

TKR Noter Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt 
IFRS 

Noter Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

EGET KAPITAL OCH SKULDER                 

Eget kapital                  
Aktiekapital   1 268  1 268   1 268  1 268 
Pågående nyemission   0  0  34  34 
Reserver        c) 

 
0 75 75 

Övrigt tillskjutet kapital    141 484  141 484  141 551  141 
 Balanserat resultat (inklusive årets 

resultat) 
a,b)  -72 419 2 666 -69 753 a,b,c) -99 441 2 366 -97 075 

Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare   70 333 2 666 72 999 

 
43 412 2 666 45 853 

Långfristiga skulder                 
Skulder till kreditinstitut   2 024  2 024   0  0 
Uppskjutna skatteskulder   0  0   0  0 
Kortfristiga skulder               
Leverantörsskulder   3 424  3 424   2 013  2 013 
Skuld till kreditinstitut   2 208  2 208   2 024  2 024 
Övriga kortfristiga skulder   638  638   3 798  3 798 
Fakturerad men ej upparbetad intäkt   7 344  7 344   2 650  2 650 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  16 122  16 122   5 941  5 941 

Summa eget kapital och skulder   102 093 2 666 104 759   59 838 2 441 62 279 
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Avstämning av eget kapital per den 30 september 2017 
 

 30 september 2017 
TKR Noter Enligt tidigare 

redovisningsprinciper 
Effekt av övergång 

till IFRS 
Enligt IFRS 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar        
Immateriella tillgångar a) 

 
14 325 2 694 17 019 

Materiella anläggningstillgångar  486  486 
Finansiella anläggningstillgångar b) 28 -28 0 
Omsättningstillgångar        
Varulager  1 607  1 607 
Kundfordringar   24  24 
Övriga fordringar   2 584  2 584 
Likvida medel   45 304  45 304 
Summa tillgångar   64 358 2 666 67 024 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital   a,b,c) 52 485 2 666 55 151 
Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut   2 024  2 024 
Uppskjutna skatteskulder   0  0 
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder   1 613  1 613 
Övriga kortfristiga skulder   8 236  8 236 
Summa eget kapital och skulder   64 358 2 666 67 024 
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Avstämning av summa totalresultat för räkenskapsåret 2017 
 

  Räkenskapsåret 2017 
TKR Noter Resultaträkning 

(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS 

Nettoomsättning   13 282  13 282 
Aktiverat arbete för egen räkning   3 949  3 949 
Övriga rörelseintäkter   227  227 
Summa     17 458  17 458 
Råvaror och underleverantörer   -4 952  -4 952 
Personalkostnader   -20 505  -20 505 
Övriga externa kostnader   -13 035  -13 035 
Övriga rörelsekostnader   -365  -365 
Rörelseresultat före avskrivningar  -21 399  -21 399 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  a) -5 628 -224 -5 852 
Rörelseresultat efter avskrivningar   -27 027 -224 -27 251 
Finansiella intäkter   124  124 
Finansiella kostnader   -172  -172 
Finansiella poster - netto   -48  -48 
Resultat före skatt   -27 075 -224 -27 299 
Inkomstskatt   -21  -21 
Årets resultat   -27 096 -224 -27 320 
Övrigt totalresultat        
Poster som kan komma att omföras till årets 
resultat        
Valutakursdifferenser c)  0 75 75 
Summa totalresultat för året   -27 096 -149 -27 245 
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Avstämning av summa totalresultat för perioden januari - september 2017 
  

Perioden januari - september 2017 
TKR Noter Resultaträkning 

(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS 

Nettoomsättning   11 053  11 053 
Aktiverat arbete för egen räkning   3 135  3 135 
Övriga rörelseintäkter   100  100 
Summa     14 288  14 288 
Råvaror och underleverantörer   -4 432  -4 432 
Personalkostnader   -14 293  -14 293 
Övriga externa kostnader   -9 436  -9 436 
Övriga rörelsekostnader  -253  -253 
Rörelseresultat före avskrivningar  -14 126  -14 126 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -3 809  -3 809 
Rörelseresultat efter avskrivningar   -17 935  -17 935 
Finansiella intäkter   93  93 
Finansiella kostnader   -142  -142 
Finansiella poster - netto   -49  -49 
Resultat före skatt   -17 984  -17 984 
Inkomstskatt   -6  -6 
Periodens resultat   -17 990  -17 990 
Övrigt totalresultat        
Poster som kan komma att omföras till 
periodens resultat         
Valutakursdifferenser c) 0 75 75 
Summa totalresultat för perioden  -17 990 75 -17 915 

 

  



Sida 41 av 44 

 

ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari – september 2018 
 

 

Avstämning av summat totalresultat för perioden juli-september 2017 
  

Perioden juli-september 2017 
TKR Noter Resultaträkning 

(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS 

Nettoomsättning   2 304  2 304 
Aktiverat arbete för egen räkning   632  632 
Övriga rörelseintäkter   45  45 
Summa     2 981  2 981 
Råvaror och underleverantörer   -874  -874 
Personalkostnader   -4 357  -4 357 
Övriga externa kostnader   -2 866  -2 866 
Övriga rörelsekostnader   -103  -103 

Rörelseresultat före avskrivningar  -5 219  -5 219 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  a) -1 229  -1 229 
Rörelseresultat efter avskrivningar   -6 448  -6 448 
Finansiella intäkter   33  33 
Finansiella kostnader   -36  -36 
Finansiella poster - netto   -3  -3 
Resultat före skatt   -6 451  -6 451 
Inkomstskatt   0  0 
Periodens resultat   -6 451  -6 451 
Övrigt totalresultat         
Poster som kan komma att omföras till 
periodens resultat         
Valutakursdifferenser  c) 0 75 75 
Summa totalresultat för perioden   -6 451 75 -6 376 

 

  



Sida 42 av 44 

 

ÅAC Microtec AB (publ) | Delårsrapport januari – september 2018 
 

a) Aktivering av utgifter för utveckling 
 
Enligt IFRS 1 ska en internt upparbetad immateriell tillgång som uppfyller kriterierna i IAS 38 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. ÅAC har valt följande metod för att redovisa det erhållna bidraget: 
 

• Tillgångens redovisade värde reduceras med bidraget. Bidraget redovisas i resultatet under 
den avskrivningsbara tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar. 

 
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har bidraget redovisats som en intäkt i 
balansräkningen i takt med att utgifterna för utveckling uppstod. 

  
Effekten för ÅAC vid övergången till IFRS per den 1 januari 2017 blir följande:   
 

TKR 
Tillkommande utgifter för utveckling som bedömts 
aktiverbara enligt kriterierna i IAS 38 p. 57 per den 1 
januari 2017 11 594     
Erhållit statligt bidrag reducerar den immateriell tillgången -                    8 900     
Summa justering av balanserade utgifter för utveckling 2 694 
Summa effekt på balanserad vinst                      2 694     
 
Under räkenskapsåret 2017 har inga tillkommande utgifter för utveckling identifierats som uppfyller 
kriterierna i IAS 38 p. 57.  
 
Den immateriella tillgången, till vilken ovan justering hör, färdigställdes per oktober 2017 varmed 
avskrivningar om 224 tkr har gjorts under oktober till december 2017. Avskrivningarna har ökat 
kostnaderna i rapport över totalresultat samt minskat tillgångens redovisade värde.    
 
 

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, per den 30 september 2017 och per den 31 
december 2017 har bedömts vara noll kronor varför innehavet på 28 tkr har skrivits ned vid tidpunkt 
för övergång till IFRS. Nedskrivningen har minskat finansiella anläggningstillgångar och balanserade 
vinstmedel med 28 tkr per den 1 januari 2017. Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats på 
denna temporära skillnad då ÅAC, i likhet med den bedömning som gjorts för underskott, i nuläget 
inte bedömer det troligt att det kommer finnas framtida överskott mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas. 
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c) Omföring av omräkningsdifferenser till reserver 
 
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i övrigt totalresultat och balanseras i posten ”Reserver” 
inom eget kapital. ÅAC har valt att nollställa ackumulerade omräkningsdifferenser vid övergång till 
IFRS, varför inget belopp hänförs till reserver per den 1 januari 2017. 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 och balansräkningarna ovan avser belopp som enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper redovisats direkt mot balanserade vinstmedel.  
 

d) Omrubriceringar samt omklassificeringar enligt IAS 1 
 
Balansräkningen 
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande poster i balansräkningen; 
 
 ”Kassa bank” benämns ”Likvida medel”. I posten ”Reserver” redovisas omräkningsdifferenser. 
Omräkningsdifferenserna nollställdes per den 1 januari 2017 varför posten ”Reserver” är 0 i 
ingångsbalansräkningen.  
 
Rapport över totalresultat 
 
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapport över totalresultat;  
 
”Ränteintäkter” benämns ”Finansiella intäkter” och "Räntekostnader och liknande resultatposter" 
benämns "Finansiella kostnader". ”Skatt på årets resultat” benämns ”Inkomstskatt”. Enligt IFRS 
redovisas endast transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt 
totalresultat och balanseras i eget kapital. För ÅAC betyder detta att valutakursdifferenser vid 
omräkning av utländska dotterföretag redovisas i  ”Övrigt totalresultat” i rapporten över 
totalresultatet, och balanseras i posten ”Reserver” inom eget kapital. 
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Not 11  Effekter vid moderföretagets övergång till RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
 
Detta är den första delårsrapporten för ÅAC Microtec AB som upprättas enligt RFR 2. De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när resultat- och balansräkning upprättats per den 
30 september 2018 och för den jämförande information som presenteras per den 30 september 2017, per 
den 31 december 2017 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella ställning 
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2017 (moderföretagets tidpunkt för övergång till RFR 2). 
Moderföretaget övergår 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 moderföretaget eget 
kapital.  
 

 
TKR 
 

 
1 januari 2017 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 
 

74 167 

Effekt av byte av redovisningsprinciper till RFR 2 (inkl 
uppskjuten skatt):  
Aktiverade utgifter för utveckling 2 694 

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny 
redovisningsprincip          76 861 

 

För detaljerad information se beskrivning i koncernens övergångsnot, not 10 Effekter vid övergång till 
redovisning enligt IFRS.  

 
Not 12 

 
Finansiella nyckeltal 

 

 

 

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