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NTERIM REPORT, Q1 2020 
Fjärde kvartalet, oktober – december 2019 (jämfört med oktober – december 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (29,0 inklusive royalty på 4,1) MSEK 
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (3,4) MSEK.  
• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -8,4 (0,3) MSEK 
• Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (0,4) MSEK  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (0,1) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 (-4,0) MSEK 
• Orderstocken uppgick till 169 (67,1) MSEK vid årsskiftet 

Helåret 2019 (jämfört med helåret 2018) 

• Nettoomsättningen uppgick till 66,4 (77,9) MSEK 
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -27,3 (-28,5) MSEK.  
• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -40,2 (-43,3) MSEK  
• Resultat efter skatt uppgick till -40,6 (-42,7) MSEK.  
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,48 (-0,65) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,6 (-48,6) MSEK 
• I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission 

Upplysningar om väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019 

• Moderbolaget ÅAC Microtec AB bytte i november till AAC Clyde Space AB. Namnbytet förvaltar de värden 
som införlivades i koncernen genom samgåendet med Clyde Space Ltd 2018. 

• Iraklis Hatziathanasiou lämnade sin position som VP Business Development. VD Luis Gomes är tillsvidare 
tillförordnad VP Business Development 

• Avtal ingicks om leverans av delsystem om 11,3 MSEK till en av Europas ledande småsatellittillverkare  
• US Air Force Academy beställde delsystem med ett ordervärde om 6,4 MSEK 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• NSLComm lade en beställning på ytterligare en 6U satellit med tillhörande tjänster för 15 MSEK. AAC 

Clyde Space utsågs till förstahandsleverantör till NSLComms planerade konstellation 
• Intuitive Machines beställde kraftsystem för 5,4 MSEK till en rymdfarkost som ska landa på månen 
• AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen 
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Finansiell översikt koncernen* 

 
 

* Nyckeltal för 2019 har påverkats av införandet av IFRS 16 Leasingavtal. Jämförelsetal för 2018 har inte räknats 
om. För information om effekter av införandet av IFRS 16 se not 7. 
 
Nettoomsättning – Rullande 12 månader 

 

Orderstock 

 
   
 
Nettoomsättning och resultat före avskrivningar 2019 

 
 
 
 
 
 
 

TKR okt-dec okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 217 3 452 -27 297 -28 481
Rörelseresultat efter avskrivningar -8 381 291 -40 191 -43 265
Resultat efter skatt -8 372 455 -40 562 -42 681
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,09 0,01 -0,48 -0,65
Soliditet, % 85% 91% 85% 91%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -566 -4 015 -16 584 -48 610
Periodens kassaflöde -7 180 -8 508 40 063 -24 986
Likvida medel 52 380 12 237 52 380 12 237
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Kommentar av VD  
 
2019 kulminerade med att AAC Clyde Space satte nytt rekord för orderingången med betydande kommersiella 
kontrakt, startat nya ambitiösa projekt, gjort en framgångsrik nyemission och sänt upp flera viktiga rymdmissioner. 
Tyvärr hade vi också motvind i leveransen av framförallt två satellitprojekt. Dessa problem har tyngde både intäkter 
och resultat under andra halvåret. Båda projekten har nu levererats till kund i januari 2020, vilket frigjort viktiga 
resurser. 
 
2019 var också året då vi såg en markant ökning i intresset för nanosatelliter som operativa satelliter, och inte bara 
som teknikdemonstrationer. Ett skifte som vi ser för en mängd olika applikationer och illustreras bäst av de 
kontrakt vi tecknade med Orbcomm och Eutelsat, två av världens ledande satellitoperatörer. Förutom att 
kontrakten illustrerar en marknadstrend, visar de på det förtroende som etablerade kommersiella 
satellitoperatörer har för AAC Clyde Spaces förmåga att leverera operativa missioner. Detta förde oss till vår bästa 
orderstock någonsin - 169 miljoner kronor i slutet av december 2019, en ökning med mer än 150 procent från året 
innan. 
 
Den positiva trenden i verksamheten omfattar också vår verksamhet inom delsystem som 2019 nådde nya 
milstolpar, i synnerhet Sirius-seriens omborddatorer som med 50 sålda enheter är en solid spelare i satellitklassen 
100 kg. Våra delsystem mötte framgång på några av världens mest etablerade rymdmarknader (Europa, USA och 
Japan) samt på framväxande rymdmarknader, vilket är ett bevis på vår kvalitet och prestanda. 
 
Vi har fått en bra start på 2020 med ytterligare två viktiga order: våra Starbuck kraftsystem kommer om ett par år 
till månen som en del av Intuitive Machines månlandare. Vi kommer att leverera ytterligare en EPIC-satellit till 
NSLComm och fortsätta vårt nära samarbete med det mest spännande New Space-företaget i världen för 
bredbandskommunikation. I och med dessa båda kontrakt ökar vår orderstock till 187 miljoner kronor i slutet av 
januari 2020. 
 
Under hela 2020 kommer vi fortsätta att arbeta med att göra våra processer mer robusta, se till att våra team är 
korrekt bemannade och att vi levererar de bästa lösningarna för små satelliter. Vi kommer att fortsätta att 
nyrekrytera för att stärka vår leveransförmåga och öka vår tekniska kompetens. Vidare har vi vidtagit åtgärder för 
att minska ledtiderna för att möta nya krav på kortare leveranstider. 
 
Vi utvecklar spännande nya produkter och tekniker för att möta efterfrågan från nuvarande och framtida kunder. 
Våra satellitplattformar kommer att erbjudas i flera storlekar, få ökad kapacitet med mer kraft, få bättre funktioner 
för dataöverföring från rymden och nya nyttolastlösningar. Avioniken vi utvecklar kommer att vara optimerad för 
massproduktion och erbjuda standardlösningar, som är enkla att använda och konfigurera i satellitkonstruktioner, 
vilket tar bort behovet av kostsamma kundanpassningar. 
 
2020 blir också ett år då vi särskilt kommer att uppmärksamma miljö och klimat. Via rymden kan mätningar utföras 
i global skala, vilket möjliggör för länder och internationella organ att fatta informerade beslut i globala frågor. AAC 
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Clyde Space har under de senaste två åren utvecklat flera missioner som övervakar miljön på jorden, vi kommer att 
bygga vidare på dessa för att erbjuda heltäckande, lågkostnadslösningar för miljötillämpningar. 
 
Vår ambition att föra över noteringen av aktien till Stockholmsbörsens huvudlista kvarstår. Vi har låtit en extern 
konsult gå igenom hur vi uppfyller kraven för huvudlistan, vilket resulterat i en åtgärdslista som kommer att bockas 
av över tid. Och vår förvärvsstrategi förblir densamma: vi fortsätter att leta efter starka företag som kan addera 
värde till AAC Clyde Space, antingen genom sin verksamhet eller genom sin teknik och produkter. 
 
Vi har nu en gedigen plan för hur företaget ska växa och nå lönsamhet. Vi förväntar oss en stark tillväxt under 2020 
och att 2021 nå både positivt EBITDA och positivt operativt kassaflöde. För 2020 har vi redan kontrakterat intäkter 
på 88 miljoner kronor, vilket är mer än intäkterna helåret 2019, och vi räknar med att addera mer till detta. I 
januari levererade vi två satelliter för uppskjutning och medan vi väntar på resultaten från dessa arbetar vi för fullt 
med de nya projekten och utvecklingsplanerna. Detta kommer att bli ett år av förändring och tillväxt. 
 
Luis Gomes 
VD 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Fjärde kvartalet 2019 
 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen minskade under perioden till 20,6 (29,0) MSEK. Minskningen beror i huvudsak på att stora 
resurser lagts på att lösa problem i framförallt två satellitprojekt, vilka levererades i början av 2020. Fjärde kvartalet 
2018 inkluderade även royaltyintäkter om 4,1 MSEK då samarbetet med York Space Systems nådde ett läge i slutet 
av 2018 som utlöste denna minimumroyalty. De totala intäkterna summerade till 24,0 (34,4) MSEK. 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (3,4) MSEK.  
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -8,4 (0,3) MSEK. Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från den 
1 januari 2019, se not 7. Införandet av IFRS 16 Leasingavtal ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 0,8 
MSEK och resultatet efter avskrivningar med 0,0 MSEK. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 16 tillämpas den 
förenklade övergångsmetoden och därmed räknas inte jämförelsetalen om. 
 
Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (0,4) MSEK.  
 
Helåret 2019 
 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 66,4 (77,9) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -27,3  
(-28,5) MSEK.  
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -40,2 (-43,3) MSEK. Införandet av IFRS 16 Leasingavtal från 1 
januari 2019 ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 3,6 MSEK och resultatet efter avskrivningar med 0,5 
MSEK. I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 16 tillämpas den förenklade övergångsmetoden och därmed räknas 
inte jämförelsetalen om.  
 
Resultatet efter skatt uppgick till -40,6 (-42,7) MSEK.  
 
Investeringar och finansiell ställning 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar, exklusive förvärvet av Clyde Space 2018, uppgick till 13,0 (2,3) 
MSEK, varav immateriella anläggningstillgångar 10,9 (1,5) MSEK. Investeringar i immateriella tillgångar består i 
huvudsak av utvecklingskostnader relaterade till Orbcomm-projektet. Disponibla likvida medel per den 31 
december 2019 uppgick till 52,4 (12,2) MSEK samt en outnyttjad checkräkningskredit om 5 MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2019 till -16,6 (-48,6) MSEK efter att rörelsekapitalet 
gett ett bidrag om 12,4 (-19,8) MSEK beroende på större inbetalningar från kunder (förskott och leveranser). 
Kassaflödet föregående period inkluderar förvärvskostnader på 8,8 MSEK. I juni tillfördes bolaget 82,5 MSEK före 
emissionskostnader genom en övertecknad företrädesemission.  
 
Varulagret ökade till 13,1 (6,4) MSEK till följd av lageruppbyggnad av standardprodukter och pågående 
produktleveranser. Kundfordringarna ökade till 17,7 (10,1) MSEK främst beroende på fakturering av uppnådda 
milstolpar i pågående projekt samt produktleveranser. Korta skulder ökade till 53,6 (24,6) MSEK i huvudsak 
beroende på förskott från kunder och ej upparbetade intäkter.  
 
Soliditeten uppgick till 85 (91) procent. Sedan 1 januari 2019 tillämpas den nya redovisningsstandarden IFRS 16 
Leasingavtal som har medfört att balansomslutningen ökat med 13,9 MSEK. Koncernens soliditet exklusive IFRS 16 
är 88 procent. 
 
Personal och organisation 
Vid periodens utgång fanns 95 (85) anställda. 
 
Moderföretaget 
Moderföretagets nettoomsättning uppgick under året till 28,3 (38,1) MSEK och resultatet efter skatt till -18,2          
(-107,1) MSEK. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (387) MSEK, där förvärvet av Clyde Space 
föregående period ingick med 385 MSEK, varav aktieemission 354 MSEK, kontant 22,4 MSEK, förvärvskostnader 8,8 
MSEK. Soliditeten uppgick till 97 (97) procent.  
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Under tredje kvartalet lämnade AAC Clyde Space AB ett aktieägartillskott om 28,3 MSEK till dotterbolaget Clyde 
Space Ltd. Aktieägartillskottet lämnades genom omvandling av långfristig fordran och kundfordringar. 
 
Utdelning  
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 
 
Årsstämma  
Årsstämma kommer att hållas den 2 juni 2019 kl 13:00 på hotell Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala. 
 
Aktien  
AAC Clyde Spaces aktie handlas sedan 21 december 2016 under kortnamnet AAC på Nasdaq First North Stockholm. 
I mars 2019 flyttades noteringen till Nasdaq First North Premier Growth Market.  
 
Den 31 december 2019 var 96 207 759 aktier utgivna med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Alla aktier har lika rätt till 
Bolagets vinst och tillgångar. Antalet aktieägare per den 31 december uppgick till 5 976. En tabell över de största 
ägarna finns på sid 14 i denna rapport.  
 
Personal och en begränsad krets av styrelseledamöter har tecknat 19 380 teckningsoptioner TO 2015/2020, där 
varje teckningsoption ger rätt att teckna 50 nya aktier till teckningskursen 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan 
utnyttjas till och med 31 december 2020. Per 31 december 2019 återstår 18 960 teckningsoptioner då 420 optioner 
utnyttjats. Kvarvarande optioner ger rätt att teckna 948 000 aktier. 
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden har styrelseledamöter fakturerat bolaget, på marknadsmässiga villkor, för utförda konsulttjänster 
kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av styrelsens ordförande, se not 6. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
Israeliska NSLComm beställde en 6U-satellit, samt tillhörande tjänster, med ett totalt värde på ca 15 MSEK (1,2 
MGBP). NSLComm utsåg även AAC Clyde Space till förstahandsleverantör till sin planerade satellitkonstellation. 
AAC Clyde Space ska tillverka, skjuta upp, driftsätta och drifta satelliterna samt leverera en mjukvarulösning för 
markstationer. Satelliten planeras att skjutas upp under tredje kvartalet 2021. 
 
AAC Clyde Space utsågs att leverera kraftsystem till en rymdfarkost som ska landa på månen i ett projekt som leds 
av det amerikanska företaget Intuitive Machines. En utvecklingsmodell och flygmodeller kommer levereras inför 
uppskjutning 2021. Det totala ordervärdet är ca 5,4 MSEK (575 000 USD). 
 
AAC Clyde Space utsåg John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen. 
Ledningsgruppen består därmed av Luis Gomes VD och tillförordnad Vice President Business Development, Mats 
Thideman CFO och vice VD, Craig Clark Chief Strategy Officer, Andrew Strain Chief Technology Officer, John Charlick 
Chief Operating Officer och Ross Lang finanschef UK. En ny struktur för hur gruppen arbetar har också införts för att 
stödja den växande verksamheten. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och 
under not 3 i årsredovisningen för 2018. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under 
perioden. 
  



 AAC Clyde Space AB (publ) | Bokslutskommuniké 2019  8 (20) 
 

Kommande rapporttillfällen 
Årsredovisning 2019 5 maj 2020 
Delårsrapport jan-mar 2020 28 maj 2020 
Årsstämma 2020 2 jun 2020 
Delårsrapport jan-jun 2020 27 aug 2020 
Delårsrapport jan-sep 2020 26 nov 2020 
 
Årsredovisning och delårsrapporter hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.aac-clyde.space. 
 
Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten för perioden januari – december 2019 ger en 
rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Glasgow den 20 februari 2020  
 
Rolf Hallencreutz Per Aniansson  Per Danielsson 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
Will Whitehorn  Anita Bernie  Luis Gomes 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning 
 
Frågor besvaras av: 
VD Luis Gomes, investor@aac-clydespace.com 
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73 

  

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

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

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

 

TKR okt-dec okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 20 579 28 950 66 435 77 888
Aktiverat arbete för egen räkning 839 45 2 975 1 481
Övriga rörelseintäkter 2 567 5 454 11 172 9 802
SUMMA 23 985 34 449 80 582 89 171

Råvaror och underleverantörer -7 523 -10 773 -27 442 -30 961
Personalkostnader -13 970 -13 425 -51 791 -53 203
Övriga externa kostnader -6 118 -6 135 -23 653 -22 825
Övriga rörelsekostnader -1 591 -664 -4 993 -10 663
Rörelseresultat före avskrivningar -5 217 3 452 -27 297 -28 481

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -3 164 -3 161 -12 894 -14 784
Rörelseresultat efter avskrivningar -8 381 291 -40 191 -43 265

Finansiella intäkter 29 7 103 87
Finansiella kostnader -198 -97 -947 -427
Finansiella poster - netto -169 -90 -844 -340

Inkomstskatt 178 254 473 924
PERIODENS RESULTAT -8 372 455 -40 562 -42 681

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser 3 646 -6 475 21 345 6 870
Övrigt totalresultat för perioden 3 646 -6 475 21 345 6 870
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4 726 -6 020 -19 217 -35 811

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

KR okt-dec okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018

Vägt genomsnittligt antal aktier - före utspädning 96 207 759 68 719 829 84 754 455 65 636 012
Antal aktier vid periodens utgång 96 207 759 68 719 829 96 207 759 68 719 829
Vägt genomsnittligt antal aktier - efter utspädning 96 265 270 68 719 826 96 207 759 65 916 894
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,09 0,01 -0,48 -0,65



 AAC Clyde Space AB (publ) | Bokslutskommuniké 2019  10 (20) 
 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 
 
 
 
 
 
  

TKR 31 dec 2019 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 418 646 392 596
Materiella anläggningstillgångar* 18 262 4 208
Summa anläggningstillgångar 436 908 396 804

Omsättningstillgångar
Varulager 13 108 6 457
Kundfordringar 17 743 10 138
Övriga fordringar 25 247 27 327
Likvida medel 52 380 12 237
Summa omsättningstillgångar 108 478 56 159

SUMMA TILLGÅNGAR 545 386 452 963

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 466 095 412 056

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 771 1 194
Leasingskulder 11 253 -
Uppskjutna skatteskulder 3 911 4 083
Summa långfristiga skulder 15 935 5 277

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 763 11 061
Övriga skulder** 53 593 24 569
Övriga kortfristiga skulder 63 356 35 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 545 386 452 963

*   Varav nyttjanderättstillgångar 14 153 tkr (31 dec 2019)
** Varav leasingskuld 2 876 tkr (31 dec 2019)
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

 
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  

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

TKR Aktiekapital
Pågående 

nyemission

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat

Summa 
eget kapital

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

Ingående balans 1 januari 2019 2 749 0 542 116 6 945 -139 754 412 056
Periodens resultat -40 562 -40 562
Övrigt totalresultat 21 325 21 325
Summa totalresultat 0 0 0 21 325 -40 562 -19 237
Transaktioner med aktieägare
Företrädesemission 1 100 0 81 364 82 464
Emissionskostnader -9 189 -9 189
Utgående balans per 31 december 2019 3 849 0 614 291 28 270 -180 316 466 095

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare

TKR okt-dec okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -6 270 3 399 -29 031 -28 826
Summa förändringar i rörelsekapital 5 704 -7 414 12 447 -19 784
Kassaflöde från den löpande verksamheten -566 -4 015 -16 584 -48 610
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 197 -809 -13 059 -20 316
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 417 -3 684 69 706 43 940
PERIODENS KASSAFLÖDE -7 180 -8 508 40 063 -24 986
Likvida medel vid periodens början 59 551 20 609 12 237 37 203
Kursdifferens i likvida medel 9 136 80 20
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 52 380 12 237 52 380 12 237
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 

 
  
 
 
 
 

TKR okt-dec okt-dec helår helår
2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 9 852 21 604 28 346 38 144
Aktiverat arbete för egen räkning 182 45 702 1 481
Övriga rörelseintäkter 52 239 1 151 1 078
Summa rörelsens intäkter 10 086 21 888 30 199 40 703

Råvaror och underleverantörer -2 565 -4 617 -8 915 -9 636
Personalkostnader -4 971 -6 403 -19 590 -21 516
Övriga externa kostnader -3 614 -4 231 -15 217 -16 113
Övriga rörelsekostnader -92 -522 -618 -1 521
Rörelseresultat före avskrivningar -1 156 6 115 -14 141 -8 083

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -1 221 -1 191 -4 914 -7 441
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 377 4 924 -19 055 -15 524

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 163 230 978 530
Räntekostnader och liknande resultatposter - -3 -102 -82
Nedskrivning aktier i dotterbolag - -92 000 - -92 000
Summa resultat från finansiella poster 163 -91 773 876 -91 552

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 214 -86 849 -18 179 -107 076

Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -2 214 -86 849 -18 179 -107 076

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat
Valutakursdifferenser - - - -
Övrigt totalresultat för perioden 0 0 0 0
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -2 214 -86 849 -18 179 -107 076
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

 
 
 
 
 
  

TKR 31 dec 2019 31 dec 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 930 10 142
Materiella anläggningstillgångar - 182
Fordringar hos koncernföretag 10 895 -
Finansiella anläggningstillgångar 324 592 296 328
Summa anläggningstillgångar 341 417 306 652

Omsättningstillgångar
Varulager 3 269 2 109
Kundfordringar 6 607 3 234
Fordringar hos koncernföretag 92 20 981
Övriga fordringar 9 474 11 571
Kassa och bank 50 153 11 233
Summa omsättningstillgångar 69 595 49 128

SUMMA TILLGÅNGAR 411 012 355 780

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 8 418 9 753
Fritt eget kapital 391 196 334 765
Summa eget kapital 399 614 344 518

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 564 3 297
Skulder till koncernföretag 103 103
Övriga skulder 7 731 7 862
Övriga kortfristiga skulder 11 398 11 262

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 411 012 355 780
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Aktieägare per 31 december 2019   

 
 
  

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER RÖSTER & KAPITAL
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 13 944 034 14,5%
Mediuminvest A/S 11 750 000 12,2%
Fouriertransform AB 9 883 595 10,3%
SIX SIS AG, W8IMY 6 290 786 6,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 448 563 3,6%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 2 618 839 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 093 058 2,2%
Kock, John 1 875 521 1,9%
Petersen, Jan Christer 1 732 536 1,8%
Danske Bank International S.A. 1 019 800 1,1%
Övriga 41 551 027 43,2%
TOTALT 96 207 759 100,0%
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NOTER 
 
Not 1 Allmän information 

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

 
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.  
 
Moderbolagets bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2.  
 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i AAC Clyde Space koncernens 
årsredovisning för 2018, förutom att AAC Clyde Space fr.o.m. 1 januari 2019 tillämpar IFRS 16 Leasingavtal i 
koncernen. Implementeringen av standarden innebär viss effekt på de finansiella rapporterna. För information om 
effekterna vid övergången till IFRS 16 hänvisas till not 7. Redovisningsprinciper enligt IFRS 16 följer nedan. 
Moderbolaget AAC Clyde Space AB har valt att ej tillämpa IFRS 16 Leasingavtal utan har fr.o.m. 1 januari 2019 
tillämpat de punkter som anges i RFR 2 (IFRS 16 Leasingavtal, p. 2-12).  
 
Leasing 
Koncernens leasar består till största del av lokaler och bilar. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder om 1 
till 5 år men möjligheter till förlängning kan finnas, vilket beskrivs nedan. Villkoren förhandlas separat för varje 
avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 
 
Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en motsvarande skuld redovisas den dagen som den leasade 
tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av 
skulden och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingavtalets längd.  
 
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. Då IFRS 16 tillämpas från 
2019 har samtliga nyttjanderätter värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda 
leasingavgifter hänförliga till avtalen per 1 januari 2019. 
 
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar: 
• fasta avgifter  
• variabla leasingavgifter som beror på ett index 
 
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan. 
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande:  
• den initiala värderingen av leasingskulden 
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren 
 
Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.  
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Optioner att förlänga och säga upp avtal 
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är rimligt säkert att de kommer 
nyttjas. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. 
 
 
Not 3 Segmentinformation  

 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter  
AAC Clyde Spaces strategiska styrgrupp bestående av Chief Executive Officer (även tillförordnad VP Business 
Development), Chief Financial Officer, Chief Strategy Officer, Chief Operating Officer, Chief Technology Officer och 
Finanschef UK motsvarar högste verkställande beslutsfattare för AAC Clyde Space-koncernen och utvärderar 
koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt 
rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av verkställande kommitté och som används som 
underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Den strategiska styrgruppen har identifierat två rapporterbara segment i koncernens verksamhet:  
 
AAC Clyde Space, verksamheten i Sverige 
AAC Clyde Space utvecklar och tillverkar främst datahanterings- och kraftsystem till CubeSats och småsatelliter 
(från 1 – 500 kg). 
 
Clyde Space, verksamheten i Skottland 
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 
 okt-dec  

2019 
okt-dec 

2018 
jan-dec  

2019 
jan-dec  

2018  
AAC Clyde Space -1 960 6 128 -13 667 -7 980  
Clyde Space -3 257 -2 676 -13 630 -11 745  
Övrigt* - - - -8 756  
Summa EBITDA -5 217 3 452 -27 297 -28 481  
 
* Förvärvskostnader av Clyde Space 
 
Nedan följer en avstämning mellan koncernens resultat före skatt och EBITDA. 
 
 okt-dec  

2019 
okt-dec 

2018 
jan-dec  

2019 
jan-dec  

2018  
Summa EBITDA -5 217 3 452 -27 297 -28 481  
Finansiella poster – netto -169 -90 -844 -340  
Avskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -3 164 -3 161 -12 894 -14 784 

 

Resultat före skatt -8 550 201 -41 035 -43 605  
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Not 4 Nettoomsättning 

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

 

 

 

 
 

 
October - December 2019     

 Clyde Space 
AAC Clyde 

Space Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 12 073 9 852 - 21 925 
Intäkter från andra segment -3 -1 343 - -1 346 
Intäkter från externa kunder 12 070 8 509 0 20 579 
Satellitplattformar 7 632 - - 7 632 
Delsystem 4 438 8 509 - 12 947 
Licenser/Royalty - - - - 
Summa 12 070 8 509 0 20 579 

October - December 2018     

 Clyde Space 
AAC Clyde 

Space Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 14 743 14 207 - 28 950 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 14 743 14 207 0 28 950 
Satellitplattformar 1 889 - - 1 889 
Delsystem 12 854 10 089 - 22 943 
Licenser/Royalty - 4 118 - 4 118 
Summa 14 743 14 207 0 28 950 

Januari - December 2019     

 Clyde Space 
AAC Clyde 

Space Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 40 427 28 346 - 68 773 
Intäkter från andra segment -375 -1 963 - -2 338 
Intäkter från externa kunder 40 052 26 383 0 66 435 
Satellitplattformar 20 403 - - 20 403 
Delsystem 19 649 26 269 - 45 918 
Licenser/Royalty - 114 - 114 
Summa 40 052 26 283 0 66 435 
 
Januari – December 2018 

    

 Clyde Space 
AAC Clyde 

Space Övrigt  Summa 
Intäkter per segment 47 142 30 746 - 77 888 
Intäkter från andra segment - - - 0 
Intäkter från externa kunder 47 142 30 746 0 77 888 
Satellitplattformar 17 440 - - 17 440 
Delsystem 29 702 24 254 - 53 956 
Licenser/Royalty - 6 492 - 6 492 
Summa 47 142 30 746  0 77 888 
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Not 5 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen 
 
Per 31 december 2019 finns inga finansiella skulder värderade till verkligt värde. I tidigare perioder fanns finansiella 
skulder som värderades till verkligt värde i form av valutaterminer. Verkligt värde för valutaterminerna uppgick per 
den 31 december 2018 till -306 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). 
 
För skulder till kreditinstitut som redovisas till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer redovisat värde med 
verkligt värde både för innevarande period och jämförelseperioden 
 
 
Not 6 Transaktioner med närstående 

 
Under perioden har tre styrelseledamöter fakturerat bolaget 1 041 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 7 Nya redovisningsprinciper IFRS 16 Leasingavtal 

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

 

UB 2018-12-31 
Effekt av övergång till 

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

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

Långfristiga - 13 808 13 808 

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

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

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

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

Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018 9 177 
Diskontering med koncernens marginella låneränta 4,5% -2 096 
Tillkommer: skulder för finansiella leasingavtal per den 31 december 2018 - 
(Avgår): korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt -13 
(Avgår): leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde 
som kostnadsförs linjärt -90 
Tillkommer/(avgår): justeringar på grund av annan hantering av optioner att 
förlänga respektive säga upp avtal 9 422 
Tillkommer/(avgår): justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga 
till variabla avgifter - 
Leasingskuld redovisad per den 1 januari 2019 16 400 
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Not 8 

 
Finansiella nyckeltal 

 

 
 

Definitioner av nyckeltal  
Soliditet i % Eget kapital genom balansomslutningen 
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 
Orderstock Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade projektintäkter i 

inneliggande order, inklusive ej levererade och fakturerade produkter 
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