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Halvårsregnskab 2020 
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Hovedaktivitet  

Danish Aerospace Company A/S’ (DAC) hovedaktivitet er at udvikle inno-

vative teknologiske løsninger til brug for udforskning af rummet og i an-

dre ekstreme miljøer. Det omfatter design, udvikling og produktion af 

medicinsk måle- og motionsudstyr, samt support i forbindelse med for-

beredelse og gennemførelse af bemandede rumflyvninger. DAC er børs-

noteret på Nasdaq First North Growth Market i København. 

NASA 



Hvidkærvej 31A - DK-5250 Odense SV—Tlf. 63 10 70 10—Email: info@DanishAerospace.com 

www.DanishAerospace.com 
 side 3 

Hovedpunkter for første halvdel af regnskabsåret 2020 

 Omsætningen udgør DKK 10,3 mio.  

 Driftsindtjening (EBITDA) andrager DKK 0,66 mio.  

 DAC’s egenkapital andrager DKK 18,8 mio. pr. 30. juni 2020.  

 DAC’s kontrakt på support til helbredsovervågning af astronauter 
på ISS er blevet forlænget til slut 2021.  

 Arbejdet med det kombinerede E4D-motionsudstyr til ESA og FER-
GO-rumcyklerne til NASA skrider planmæssigt frem. 

 DAC er blevet en del af NORDIN 2020 Cohort projektet for at ud-
forske mulighederne for wearabels og rumteknologi i Indien. 

 COVID-19 har betydet mindre forsinkelser på levering af kompo-
nenter, stik og print til projekterne. Endvidere har COVID-19 også 
påvirket et par DAC-projekter pga. forsinkelser hos samarbejds-
partnere. 

NASA 
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Ledelsens beretning for første halvår 2020 

Den europæiske rumfartsorganisation ESA forlængede i april selskabets MOSES-kontrakt 
(Medical Operation Support & Engineering Services) til og med udgangen af 2021. Kontrakten 
omfatter support til de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstests som udføres 
på Den Internationale Rumstation. Konditionstestene bliver gennemført på selskabets CEVIS-
rumcykel og PPFS-helbredsovervågningsudstyr og supportes fra DAC’s kontrolcenter i Odense. 
DAC har kontrakter på at vedligeholde udstyret i rummet, sammen med de tilsvarende træ-
ningsmodeller på Jorden. Udvidelsen og forlængelsen har en værdi af ca. 2,2 mio. DKK. 

Udvikling af FERGO rumcyklerne til Jacobs/NASA og af E4D for ESA, samt andre kontrakter for-
satte planmæssigt, dog med mindre forsinkelser som følge af COVID-19, hvor bl.a. enkelte stik, 
komponenter og print har været forsinket fra underleverandører pga. direkte nedlukning eller 
oparbejdet ordrepukkel som følge af COVID-19. Til trods for disse påvirkninger af COVID-19 
viser DAC’s første halvår af 2020 en omsætning på niveau med samme periode i 2019. 

Til trods for COVID-19 har der været en tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter, forlængelser 
og tillæg til eksisterende udviklings- og servicekontrakter. Salgsfremmende- og forretningsud-
viklingsaktiviteterne har i første halvår været påvirket af COVID-19, i og med alle planlagte 
møder og konferencer efter februar 2020, indenfor både rumfart og kommercielle områder 
blev aflyst eller udsat i op til et år. Dette har lagt en naturlig dæmper på selskabets forretnings-
udviklingsaktiviteter. 

DAC mærker en voksende interesse for dets E4D-motionsteknologi, som kombinerer fire moti-
onsformer i ét udstyr og hvor der er udtaget og nu offentliggjort fire patenter på. Denne inte-
resse kan på længere sigt materialisere sig i nye mulige ordre til både private kommercielle 
rumfirmaer og/eller statslige rumfartsorganisationer. 

DAC blev i slutningen af foråret en del af NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulig-
hederne for samarbejde omkring wearables- og rumteknologi i Indien.  

DAC bestod igen i første halvår sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/
EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas. Endvidere har 
DAC investeret i nyt fremstillingsudstyr for at sikre produktionsfleksibilitet.  

CEO, Thomas A. E. Andersen siger: 

”Første halvår af 2020 har til en vis grad været præget af COVID-19, men medarbejderne 
har udvist en utrolig fleksibilitet, så vi i den svære tid har kunnet fortsætte arbejdet på 
vores projekter. Til trods for mindre forsinkelser i levering af enkelte stik, komponenter og 

print har vi fortsat udviklingsarbejdet på FERGO-rumcyklerne og E4D-motionsudstyret. Et 
par DAC-projekter er endvidere påvirket pga. forsinkelser hos samarbejdspartnere, men 
heldigvis har vi ind til nu hidtil ikke set aflyste projekter eller kontakter. 

Den voksende interesse for vores kombinerede E4D-motionsteknologi, giver grund 
til optimisme for dets fremtidige muligheder, da vi her står med et unikt produkt 
og der er ved at vise sig et voksende behov hos private kommercielle rumfirmaer 
og statslige rumfartsorganisationer. 

Deltagelsen i NORDIN 2020 Cohort giver os mulighed for at begynde at kigge på 
det indiske marked som er interessant både mht. vores wearable-teknologi til eks-
treme miljøer, men også fordi Indiens bemandede rumprogram nu for alvor i disse 
år er ved at tage fart. 

Vi fastholder forventningerne til årets omsætning og resultat, som udmeldt i for-
bindelse årsregnskabet for 2020.” 

Forventninger til regnskabsåret  

Danish Aerospace Company A/S forventer fortsat en positiv driftsindtjening i andet halvår 2020, 
og arbejder målrettet med nyt internt udviklingsprojekt til lovende områder inden for rumfart og 
til det kommercielle marked for ekstreme miljøer.  

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DACs 2019 Årsrapport fasthol-
des: 

En omsætning i niveauet DKK 23-27 mio.; og  

Et positivt driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 4.0-6.0 mio.  

COVID-19 situation kan dog stadig komme til at påvirke timingen af 
nogle indtægter. 

Danish Aerospace Company A/S forventer at offentliggøre årsrapport 
for 2020 den 9. marts 2021 og afholde generalforsamling den 12. 
april 2021. 

 

 Thomas A. E. Andersen, 

CEO 
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NASA-astronauterne Jessica Meir og Chris Cassidy arbejder med –80° fryseren MELFI på ISS. DAC har lavet skufferne og modulerne til MELFI-fryserne.  NASA 
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Resultatopgørelse  

1. januar - 30. juni 2020 
  1/1-2020 -  

30/6-2020 

DKK 

1/1-2019 -  

30/6-2019 

 DKK  

 

Nettoomsætning   10.332.860   10.283.261   

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer   -1.166.303   -785.700   

Andre eksterne omkostninger   -1.737.881   -1.873.034   

Bruttoresultat  7.428.676   7.624.527   

Personaleomkostninger   -6.767.038   -6.410.159   

Resultat før afskrivninger (EBITDA)  661.638   1.214.368   

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver   -729.900   -634.200   

Resultat før finansielle poster  -68.262   580.168   

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder   -417.877   -553.268   

Resultat af kapitalandele I associerede  virksomheder -771  0 

Finansielle indtægter   78.541   48.256   

Finansielle omkostninger   -69.384   -31.413   

Resultat før skat  -477.753   43.743   

Skat af periodens resultat   13.067   -131.260   

Periodens resultat  -464.686   -87.517   
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Balance 30. juni 2020 

Aktiver 
  30/06-2020 

DKK  

 30/06-2019 

DKK  

Færdiggjorte udviklingsprojekter   1.821.830   2.716.232 
Erhvervede patenter   333.764   118.320 
Udviklingsprojekter under udførelse 15.697  0 

Immaterielle anlægsaktiver  2.171.291  2.834.552 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  1.638.223  747.950 

Indretning af lejede lokaler  561.710  321.217 

Materielle anlægsaktiver  2.199.933  1.069.167 

Kapitalandele i dattervirksomheder  41.300  364.566 

Kapitalandele i associerede virksomheder  59.477  66.459 

Finansielle anlægsaktiver  100.777  431.025 

Anlægsaktiver  4.472.001  4.334.744 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.948.136  3.427.996 

Igangværende arbejder for fremmed regning  14.322.773  9.653.874 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  2.979.970  1.666.840 

Andre tilgodehavender  545.625  273.419 

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder 437.065  0 

Periodeafgrænsningsposter  478.483  376.096 

Tilgodehavender  20.712.052  15.398.225 

Likvide beholdninger  281.094  5.576.725 

Omsætningsaktiver  20.993.146  20.974.950 

Aktiver  25.465.147  25.309.694 
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Balance 30. juni 2020 

Passiver   30/06-2020 

DKK  

 30/06-2019 

DKK  

Selskabskapital  1.090.833   1.090.833  

Reserve for udviklingsomkostninger  1.280.398   1.750.699  

Overført resultat mm.  16.456.955   15.411.844  

Egenkapital   18.828.186   18.253.376  

Hensættelse til udskudt skat   3.007.601   2.883.317  

Hensatte forpligtelser  3.007.601   2.883.317  

Selskabsskat  0   1.410.082  

Langfristede gældsforpligtelser   0    1.410.082  

Modtagne forudbetalinger fra kunder 345.405  0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   156.735    420.130  

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  0   271.328  

Selskabsskat   279.829   93.143  

Anden gæld   2.847.391   1.978.318  

Kortfristede gældsforpligtelser   3.629.360   2.762.919  

Gældsforpligtelser   3.629.360   4.173.001  

Passiver   25.465.147   25.309.694  
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Pengestrømsopgørelse  

1. januar - 30. juni 2020 

 

  1/1-2020 -  

30/6-2020 

DKK 

 

1/1-2019 -  

30/6-2019 

DKK 

Periodens resultat   -464.686    -87.517  

Reguleringer   1.126.325    1.301.885  

Ændring i driftskapital   -823.713    -2.792.122  

Pengestrømme fra drift før finansielle poster   -162.074    -1.577.754  

Renteindbetalinger og lignende   78.542    48.257  

Renteudbetalinger og lignende   -69.386    -31.414  

Pengestrømme for ordinær drift -152.918  -1.560.911 

Betalt selskabsskat -1.933.618  0 

Pengestrømme fra driftsaktivitet   -2.086.536    -1.560.911  

Køb af immaterielle anlægsaktiver   -88.137    0  

Køb af materielle anlægsaktiver   -955.983    -165.418  

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -1.044.120    -165.418  

Udlån til tilknyttede virksomheder   -916.293    -1.028.042  
Kontant kapitalforhøjelse   0    8.223.480  

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   -916.293    7.195.438  

Ændring i likvider  -4.046.949    5.469.109  

Likvider 1. januar   4.328.043    107.616  

Likvider 30. juni  281.094    5.576.725  

Likvider specificeres således:       
Likvide beholdninger   281.094    5.576.725  

Likvider 30. juni   281.094    5.576.725  
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Egenkapitalopgørelse 

 
  

  

Selskabs-

kapital 

Overkurs ved 

emission 

Reserve for 

udviklings-

omkostninger 

Overført  

resultat  I alt  
   DKK   DKK   DKK   DKK   DKK  

  

1/1-2020 - 30/6-2020 

Egenkapital 1. januar   1.090.833   0   1.492.014  16.698.932  19.281.779 

Valutakursregulering udenlandske enheder  0  0  0   11.093  11.093 

Årets udviklingsomkostninger  0  0  12.243   -12.243   0 

Periodens af- og nedskrivning  0   0   -223.859   223.859   0 

Periodens resultat  0   0   0   -464.686   -464.686 

Egenkapital 30. juni   1.090.833  0  1.280.398  16.456.955  18.828.186 

  

1/1-2019 - 30/6-2019 
Egenkapital 1. januar   935.000   0   1.854.813  7.327.600 10.117.413 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 -1.780.999 0 0 -1.780.999 
Kontant kapitalforhøjelse 155.833 9.848.646 0 0 10.004.479 

Periodens af- og nedskrivning  0   0   -104.114   104.114   0 

Periodens resultat  0   0   0   -87.517   -87.517 

Overført fra overkurs ved emission 0 -8.067.647 0 8.067.647 0 

Egenkapital 30. juni   1.090.833   0   1.750.699  15.411.844  18.253.376 
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Kommentarer til halvårsregnskabet 2020 

Omsætningen ligger på samme niveau som sidste år med DKK 10,3 mio., mens bruttoresultatet faldt med 2,6% til 7,4 mio. kr.  

Personaleudgifterne steg 6% til DKK 6,8 mio. hvilket primært skyldes ansættelser i tråd med selskabets strategi.  

Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgør DKK 0,66 mio. og resultat efter skat udgør DKK -465t. og er lidt lavere end samme periode sidste år.  

Pr. 30. juni 2020 udgør DAC’s balance i alt DKK 25,5 mio. og egenkapitalen andrager DKK 18,8 mio. 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster udgør DKK -0,15 mio. hvilket primært skyldes ændringer i tilgodehavender hos ESA og andre kunder. 

Likvide midler andrager DKK 0,281 mio. mod 5.8 mio. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært en stor stigning i igangværende arbejder 

for fremmed regning. Selskabet har herudover en kreditfacilitet på DKK 2 mio. og en tilhørende overtrækfacilitet på yderligere DKK 1 mio., hvilket 

skønnes tilstrækkeligt.  

Investeringer i materielle anlægsaktiverne udgør DKK -956t. mod DKK -165t. i samme periode sidste år. Dette skyldes primært indkøb af en ny CNC

-maskine til forarbejdning af aluminiumsemner. Investeringer i immaterielle anlægsaktiver er DKK 88t mod DKK 0 i samme periode sidste år, hvil-

ket skyldes 4 nye patenter på E4D-teknologier. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør DKK -0,9 mio. 

Aktierelateret nøgletal: 

Halvårsrapporten er urevideret.  

 

 30. juni 2020 30. juni 2019 

Resultat per aktie DKK -0,043 -0,008 

Antal aktier ultimo 10.908.330 10.908.330 

Antal aktier, gns. over halvåret 10.908.330 5.455.100 
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NASA NASA-astronaut Chris Cassidy  er ved at forberede sin månedelige konditionstest med DACs rumcykel og lungefysiologiske udstyr. 
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Danish Aerospace Company A/S: 

 

Bestyrelsesformand Niels Heering 

Mobil:  +45 40 17 75 31 

 

CEO Thomas A.E. Andersen 

Mobil:  +45 40 29 41 62 

 

Certified Adviser: 

 

Gert Mortensen, Partner 

Baker Tilly Corporate Finance P/S 

Poul Bundgaards Vej 1 

DK-2500 Valby 

Tlf.:   +45 33 45 10 00 

www.bakertilly.dk 

NASA 


