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Halvårsregnskab 2021 

CVR 12 42 42 48 
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HOVEDAKTIVITET 

Danish Aerospace Company udvikler innovative teknologiske løsninger til 

brug for udforskning af rummet og i andre ekstreme miljøer. Aktivite-

terne omfatter design, udvikling og produktion af medicinsk måle- og mo-

tionsudstyr, samt support i forbindelse med forberedelse og gen-

nemførelse af bemandede rumflyvninger. Danish Aerospace Company er 

børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market i København.  

NASA 
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HOVEDPUNKTER FOR HALVÅRSOPØRELSEN 2021 

 Omsætningen udgør DKK 10,3 mio.  
 Driftsindtjening (EBITDA) andrager DKK 0,3 mio.  
 Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 

2020 Årsrapport, fastholdes. 
 NASA/Jacobs har bestilt en ekstra af selskabets FERGO-rumcykler. 
 ESA udvidede E4D kontakten og har senest annonceret, at de vil bestille 

en ekstra E4D Flight model. 
 DAC har opnået støtte fra EU’s Forsvarsfond til deltagelse i CUIIS-

projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information Sys-
tem), for at udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- 
og kontrolsystemer til militære dykkere. 

 NORDIN 2020 cohort projektet, udforskning af mulighederne for weara-
bles- og rumteknologi i Indien, forsætter trods forsinkelse pga. COVID-
19 situationen i Indien. 

 COVID-19 pandemien har medført mindre forsinkelser på visse pro-
jekter og salgsfremmende aktiviteter i første halvår. 

 

NASA 
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LEDELSESBERETNING FOR FØRSTE HALVÅR 2021 
Den amerikanske rumfartsorganisation NASA lagde i marts måned en ordre på endnu en FERGO-rumcykel 

ved DAC. NASA har herved bestilt 4 af DAC’s nye specialbyggede rumcykler. FERGO (Flight ERGOmeter) er 

anden generation af DAC’s rumcykler. Den skal erstatte de nuværende CEVIS-rumcykler der siden 2001, 

blandt andet, har været en fast del af motionsudstyret på den Internationale Rumstation (ISS) og som efter 

mere end 20 års tro tjeneste snart pensioneres. Den første FERGO-rumcykel forventes opsendt til ISS i slut-

ningen af 2021 eller starten af 2022. 

ESA udvidede i foråret kontrakten med DAC på det nyudviklede E4D (Enhanced European Exploration Exer-

cise Device) multifunktions/crosstrainer, der i fremtiden vil gavne astronauterne på de bemandede rejser ud 

i rummet. ESA-kontrakten er både udvidet og forlænget i forhold til udviklingsaktiviteter. Udstyret skal nu 

leve op til en lang række yderligere krav og indeholde ekstra funktioner, samt suppleres med en række 

specifikke software-værktøjer, der skal gøre dets brug nemmere for NASA og ESA’s Flight Surgeons/

Flyvelæger og motionsspecialister. Den nye kontraktudvidelse vil løbe til 2025 og er en forøgelse af kon-

trakten på 16%. 

I juni bad ESA DAC om tilbud på endnu en E4D flight model af firmaets fremtidige motionsudstyr, så der er 

en hel ekstrareservemodel til rådighed, når udstyret skal indgå i det almindelige udvalg af motionsudstyr til 

astronauterne på rumstationen. 

E4D-udstyret skulle, i første omgang, benyttes som en teknologidemonstration på Den Internationale Rum-

station ISS, og derved være en forløber til efterfølgende versioner der kan bruges på rumstationen ved 

Månen - Lunar Gateway, samt på bemandede rejser til Mars. Nu har NASA udtrykt ønske om efterfølgende 

også at bruge udstyret ”operationelt” – dvs. til et fuldt operationelt motionsudstyr til alle ikke-russiske astro-

nauter på ISS. DAC har udarbejdet et tilbud til ESA, som erfaringsmæssigt leder til en kontrakt. Den endelige 

kontrakt forventes indgået i løbet af efteråret, når ESA’s interne processer er afsluttet.  

DAC opnåede i juni støtte fra EU’s Forsvarsfond til deltagelse i CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater 

Intervention Information System), sammen med firmaer og forskningsinstitutioner fra seks andre lande. 

Projektet skal udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære 

dykkere. Projektet er en del af EU-Kommissionens resultat for European Defense Industrial Development 

Program 2020 (EDIDP), under temaet ”Undervandskontrol, der bidrager til modstandsdygtighed til søs.” DAC 

skal stå for systemet og sensorerne i undervandsteknologien til overvågning og helbredsmonitorering af 

dykkerne. Projektet forventes at starte i efteråret 2021 og løbe i tre år og består af udvikling og design, 

bygning af en prototype samt test fase. 

DAC har interne udviklingsprojekter med forskellige nye wearable (bærbare) sensorer til helbredsovervågn-

ing af bl.a. astronaut, og personer i andre ekstreme miljøer på jorden, som f.eks. dykkere, bjergbestigere, 

jagerpiloter og racerkørere. 

Udvikling, produktion og test af FERGO rumcyklerne til Jacobs/NASA og af E4D for ESA, samt andre kontrakter, 

forsatte planmæssigt, dog med mindre forsinkelser. Til trods for påvirkninger af COVID-19, viser DAC’s første 

halvår af 2021 en omsætning på niveau med samme periode i 2020. 

Salgsfremmende- og forretningsudviklingsaktiviteterne har igen været påvirket af COVID-19 i første halvår af 

2021, til trods for dette, har der været en pæn tilgang af nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende 

udviklings- og servicekontrakter.  

DAC forsætter arbejdet i NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne, for samarbejde 

omkring wearables- og rumteknologi i Indien, men dette har også været påvirket af COVID-19 situationen i 

Indien. 

DAC bestod igen i første halvår 2021 sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 

standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse af Bureau Veritas.  

Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler: 

”Første halvår af 2021 har været præget af en række nye kontrakter og tillægskontrakten som er med til 

at sikre selskabet i de kommende år. Det er en stor glæde at se den interesse som ESA og NASA/Jacobs 

viser for vores nye motionsteknologi. 

2021 har igen været præget af COVID-19. Et par DAC-projekter er stadig påvirket pga. forsinkelser hos 

samarbejdspartnere, men heldigvis har vi heller ikke i år set aflyste projekter eller kontrakter. 

Det at CUIIS-projektet er blevet udvalgt til støtte fra EU's Forsvarsfond har gjort det muligt for DAC at 

sætte ekstra fokus på dette strategiske område. Jvfr. vores strategi, træder DAC nu for første gang udenfor 

rumfartssektoren og benytter vores erfaring og teknologi i et ekstremt miljø på Jorden. Med tiden håber vi, 

at det vil føre til flere områder, hvor vi kan bringe vores know-how ned på Jorden og ud i andre ekstreme 

miljøer, så som f.eks. til jagerfly, motorsport, bjergbestigning mv.”  

Forventninger til regnskabsåret  

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2020 

Årsrapport, fastholdes: 

En omsætning i niveauet DKK 22-25 mio.; og  
En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 3-5 mio.  

 

Der er usikkerheder forbundet med timingen af visse projekter mellem 20221 og 
2022 der kan påvirke resultatet. Desuden forventes COVID-19 pandemien fortsat 
også at kunne påvirke udviklingen i resten af 2021, primært ved at visse aktivite-
ter kan tage længere tid end normalt og begrænsninger i forretningsudvikling 
pga. rejserestriktioner. 

 

Thomas A. E. Andersen, 

Adm. Direktør 
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ESA-astronaut Thomas Pesquet evaluerer og servicerer vores CEVIS-rumcykel ombord den Internationale Rumstation ISS.  NASA 
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RESULTATOPGØRELSE 

1. januar - 30. juni 2021 

  1/1-2021 -  

30/6-2021  

DKK  

1/1-2020 -  

30/6-2020  

 DKK  

Nettoomsætning   10.288.029   10.332.860  

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver   58.118   15.697  

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer   -1.163.028   -1.166.303  

Andre eksterne omkostninger  -1.609.512  -1.737.881  

Bruttoresultat  7.573.607   7.444.373  

Personaleomkostninger   -7.309.308   -6.782.735  

Resultat før afskrivninger (EBITDA)  264.299   661.638  

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver   -691.029   -729.900  

Resultat før finansielle poster  -426.730   -68.262  

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder   -347.457   -417.877  

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder   -1.081   -771  

Finansielle indtægter   109.680   78.541  

Finansielle omkostninger   -189.143   -69.384  

Resultat før skat  -854.731   -477.753  

Skat af periodens resultat   87.516   13.067  

Periodens resultat  -767.215   -464.686  



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

www.DanishAerospace.com 
 side 7 

 

BALANCE  

30. juni 2021 

Aktiver 

  30/6-2021 

 DKK  

30/6-2020 

 DKK  

Færdiggjorte uddviklingsprojekter   986.710   1.821.830  

Erhvervede patenter  473.363   333.764  

Udviklingsprojekter under udførelse  167.575   15.697  

Immaterielle anlægsaktiver   1.627.648   2.171.291  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   1.427.336   1.638.223  

Indretning af lejede lokaler  425.975   561.710  

Materielle anlægsaktiver   1.853.311   2.199.933  

Kapitalandele I dattervirksomheder  0   41.300  

Kapitalandele i associerede virksomheder   55.294   59.477  

Finansielle anlægsaktiver   55.294   100.777  

Anlægsaktiver   3.536.253   4.472.001  
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BALANCE  

30. juni 2021 

Aktiver 

 

30/06-2021 

DKK 

30/06-2020 

DKK 

Råvarer og hjælpematerialer  300.480   0 

Varebeholdninger  300.480   0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  2.884.321   1.948.136 

Igangværende arbejder for fremmed regning   21.669.089   14.322.773 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder   3.644.678   2.979.970 

Andre tilgodehavender   254.118   545.625 

Selskabsskat   317.752   0 

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder   0   437.065 

Periodeafgrænsningsposter   464.559   478.483 

Tilgodehavender   29.234.517   20.712.052 

Likvide beholdninger   554.806   281.094 

Omsætningsaktiver   30.089.803  20.993.146 

Aktiver   33.626.056   25.465.147 
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BALANCE  

30. juni 2021 

Passiver 

  30/06-2021 

DKK 

30/06-2020 

DKK 

Selskabskapital   1.090.833   1.090.833 

Reserve for udviklingsomkostninger   900.342  1.280.398 

Overført resultat   16.986.714   16.456.955 

Egenkapital   18.977.889  18.828.186 

Hensættelse til udskudt skat   3.188.673  3.007.60 

Hensatte forpligtelser   3.188.673  3.007.601 

Anden gæld   1.886.170  

 0

  

Langfristede gældsforpligtelser   1.886.170   0 
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BALANCE  

30. juni 2021 

Passiver 

 

30/06-2021 

DKK 

30/06-2020 

DKK 

Kreditinstitutter   5.815.778   0 

Modtagne forudbetalinger fra kunder   195.800   345.405 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   381.422   156.735 

Selskabsskat   0   279.829 

Anden gæld   3.180.324   2.847.391 

Kortfristede gældsforpligtelser   9.573.324   3.629.360 

Gældsforpligtelser   11.459.494   3.629.360 

Passiver   33.626.056   25.465.147 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

1. januar - 30. juni 2021 

 

  1/1-2021 - 

30/6-2021 

 DKK  

1/1-2020 - 

30/6-2020 

DKK 

Periodens resultat   -767.215   -464.686 

Reguleringer   1.031.514   1.126.325 

Ændring i driftskapital   322.061   -823.713 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster   586.360   -162.074 

Renteindbetalinger og lignende   109.679   78.542 

Renteudbetalinger og lignende   -189.142   -69.386 

Pengestrømme fra ordinær drift   506.897   -152.918 

Betalt selskabsskat   0   -1.933.618 

Pengestrømme fra driftsaktivitet   506.897   -2.086.536 

Køb af immaterielle anlægsaktiver   -179.085   -88.137 

Køb af materielle anlægsaktiver   -47.199   -955.983 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -226.284   -1.044.120 

Optagelse af gæld til kreditinstitutter   1.328.911   0 

Udlån til tilknyttede virksomheder   -1.212.782   -916.293 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   116.129   -916.293 

Ændring i likvider  396.742   -4.046.949 

Likvider 1. januar   158.064   4.328.043 

Likvider 30. juni  554.806   281.094 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 

 

  

  

Selskabs-

kapital 

Reserve for 

udviklings-

omkostninger 

Overført  

resultat  I alt  
   DKK   DKK   DKK   DKK  

1/1-2021 - 30/6-2021 

Egenkapital 1. januar   1.090.833  1.060.394 17.717.364 19.868.591 

Valutakursregulering udenlandske enheder  0  0  -123.487 -123.487 

Periodens udviklingsomkostninger  0  45.332 -45.332  0 

Periodens af- og nedskrivning  0  -205.384 205.384  0 

Periodens resultat  0   0  -767.215 -767.215 

Egenkapital 30. juni   1.090.833 900.342 16.986.714 18.977.889 

  

1/1-2020 - 30/6-2020 

Egenkapital 1. januar   1.090.833   1.492.014  16.698.932  19.281.779 

Valutakursregulering udenlandske enheder  0  0   11.093  11.093 
Periodens udviklingsomkostninger  0   12.243   -12.243   0 

Periodens af- og nedskrivning  0   -223.859   223.859   0 

Periodens resultat  0   0   -464.686   -464.686 

Egenkapital 30. juni   1.090.833 1.280.398  16.456.955  18.828.186 
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KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKABET 2021 

Omsætningen ligger på samme niveau som sidste år med DKK 10,3 mio., mens bruttoresultatet steg med 1,7% til DKK 7,6 mio. 

Personaleudgifterne steg 8% til DKK 7,3 mio. hvilket primært skyldes variation i regulering af feriepengeforpligtigelserne.  

Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgør DKK 0,26 mio. og resultat efter skat udgør DKK -767t. og er en anelse lavere end samme 

periode sidste år.  

Pr. 30. juni 2021 udgør DAC’s balance i alt DKK 33,6 mio. og egenkapitalen andrager DKK 19,0 mio. 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster udgør DKK 0,59 mio. mod DKK -0,16 mio. i samme periode sidste år. Likvide midler an-

drager DKK 0,554 mio. mod 0,281 mio. i samme periode sidste år. Selskabet har herudover en kreditfacilitet på DKK 6 mio. og en 

tilhørende overtrækfacilitet på yderligere DKK 3 mio., hvilket skønnes tilstrækkeligt.  

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver er DKK 179t mod DKK 88t i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes 4 nye patenter 

på E4D-teknologier som nu er patenteret i en række lande i og udenfor Europa. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør DKK 0,12 mio. 

Aktierelateret nøgletal: 

 

Halvårsrapporten er urevideret.  

  30. juni 2021 30. juni 2020 

Resultat per aktie DKK -0,007 -0,043 

Antal aktier ultimo 10.908.330 10.908.330 

Antal aktier, gns. over halvåret 10.908.330 10.908.330 
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NASA JAXA-astronaut Akihiko Hoshide opbevarer prøver fra eksperimenter i MELFI-fryseren ombord ISS. 
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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 


