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Viktiga steg mot Ovzons första satellit 
 

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2018  

• Nettoomsättningen uppgick till TSEK 52 804 (52 939). 

• Rörelseresultatet uppgick till TSEK 3 103 (10 141). 

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till TSEK 3 103 (13 650). 

• Resultat efter skatt uppgick till TSEK 3 972 (4 755). 

• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,47 (0,95). 
 

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2018 

• Nettoomsättningen uppgick till TSEK 207 883 (201 050). 

• Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 536 (24 025). 

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till TSEK 8 524 (41 072). 

• Resultat efter skatt uppgick till TSEK -25 640 (6 100). 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -3,63 (1,22). 

• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2018. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

• Bolaget har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första satellit. 

• Bolaget har tecknat avtal med SSL för tillverkning av bolagets första satellit.  

• Bolaget har tecknat kundkontrakt om totalt MUSD 4,2 via Intelsat General Corporation. 

• Bolaget har tecknat kundkontrakt om totalt MUSD 0,3 med brittisk kund. 

• Extra bolagsstämma har hållits den 21 december.  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

• Bolaget har genomfört en företrädesemission som tillfört bolaget ca 750 MSEK före 
emissionskostnader. 
 

NYCKELTAL 

 okt–dec okt–dec jan-dec jan-dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Nettoomsättning 52 804 52 939 207 883 201 050 

Rörelseresultat 3 103 10 141 -17 536 24 025 

Justerat rörelseresultat* 3 103 13 650 8 524 41 072 

Rörelsemarginal 6% 19% neg 12% 

Justerad rörelsemarginal* 6% 26% 4% 20% 

Periodens resultat efter skatt 3 972 4 755 -25 640 6 100 

Resultat per aktie, SEK 0,47 0,95 -3,63 1,22 
 

*Exklusive jämförelsestörande poster 

Under 2017 upprättades ingen formell delårsrapport för något kvartat. Jämförelsesiffrorna är hämtade ur bolagets interna rapportsystem. 

 

 

“Vi har under det fjärde kvartalet säkrat flera nya 
kundkontrakt, samt skrivit avtal om tillverkning och 
uppskjutning av en egen satellit.”  
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KOMMENTAR FRÅN VD 

 

Viktiga avtal på plats och finansiellt rustade 
för nästa steg  

 
Ovzons fjärde kvartal präglades onekligen av mycket hög aktivitet. Vi tecknade viktiga avtal för 
uppskjutningen och tillverkningen av en egen satellit (Ovzon-3). Ovzon-3 kommer bland annat öka tjänstens 
prestanda avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu mindre terminaler, utöka 
täckningsområden och öka mängden tillgänglig bandbredd. I oktober tecknade vi avtal med SpaceX för 
uppskjutningen av Ovzon-3. Uppskjutningen är planerad tidigast under våren 2021.  
 
Detta följdes under december upp av ett avtal med en leverantör för tillverkningen av en geostationär satellit. 
Valet blev SSL som är en ledande tillverkare av innovativa satellit- och rymdsystemlösningar. Satelliten 
kommer vara utrustad med högpresterande, styrbara antenner och kommer inkludera den On-Board 
Processor (OBP) som utvecklas av Ovzon. Satelliten förväntas vara färdig 2021. Vid en optimerad beläggning 
av satelliten förväntar vi oss att Ovzon-3 om några år kan generera årliga intäkter upp till 1 000 MSEK, med 
bättre marginaler än nuvarande tjänst. 
 
VIKTIG DEL AV FINANSIERINGEN AVKLARAD 
Den totala investeringen för satelliten (Ovzon-3) inklusive tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring 
uppskattas till 1,5 miljarder SEK. Även vad gäller finansieringen har vi tagit ett stort kliv. I december aviserade 
vi beslutet att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
om 750 MSEK - en transaktion som slutfördes i januari 2019. Garantin krävdes då den största aktieägaren 
Overhorizon (Cyprus) Plc inte hade möjlighet att teckna emissionen. Investerare utan teckningsrätter 
tecknade 9,8 procent av emissionen motsvarande ett belopp om cirka 74 MSEK. Det ser vi som ett tecken på 
fortsatt stort investerarintresse för vårt bolag. 
Resterande del av finansieringen av den totala investeringen väntas ske genom befintliga medel samt med 
externa lån. Lånefinansieringen är ett arbete vi kommer fortsätta med under 2019.  
 
FORTSATT HÖG AFFÄRSAKTIVITET 
Utöver arbetet med Ovzon-3 har mycket intressant hänt inom vår befintliga tjänst under kvartalet. 
Vi säkrade exempelvis ytterligare ett kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet 
på ca 37,5 MSEK är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 
satellitkommunikationstjänst till september 2019. 
Därutöver fick vi en första order från en brittisk kund. Detta är den första ordern för Ovzons 
satellitkommunikationstjänst från en europeisk kund. Det initiala ordervärdet uppgår till 0,3 MUSD som löper 
över ett år. Det här är en order som validerar vårt unika erbjudande på den europeiska marknaden och vi 
förväntar oss att den följs av fler de närmaste åren. 
 
Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet var i princip oförändrad jämfört med motsvarande period föregående 
år. Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra 
kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda för att göra vår tjänst konkurrenskraftig och 
täcker de områden där det finns ett behov.  
Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet oförändrad jämfört med föregående år, 
medan vårt rörelseresultat minskade till följd av fortsatta marknads- och innovationssatsningar samt kostnader 
relaterade till upphandlingar av Ovzon-3.  
 
Sammantaget har vi under helåret 2018 och inledningsvis 2019 tagit väldigt stora steg mot att förverkliga vår 
vision om att erbjuda global satellittäckning för Ovzons mobila bredbandstjänst.  
 
Per Wahlberg, VD 
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Om Ovzon 
 
Ovzon AB (publ) är moderbolag i en koncern med målsättning att kunna erbjuda bredbandstjänster över egen 
och hyrd satellitkapacitet till kunder i olika delar av världen. 

VISION 
Att revolutionera mobilt bredband via satellit genom att erbjuda global täckning av högsta datahastighet 
genom de minsta terminalerna. 
 
AFFÄRSIDÉ 
Koncernen tillhandahåller mobila bredbandstjänster via satellit i områden utan fungerande infrastruktur. 

FINANSIELLA MÅL 
Ovzons finansiella mål är att fortsätta att utveckla och expandera sitt nuvarande tjänsteutbud de kommande 
åren samtidigt som bolaget förbereder lanseringen av sin första egenutvecklade satellit. Avsikten är att 
finansiera en egen satellit genom en kombination av eget kapital och lån. 
 

 

NETTOOMSÄTTNING  
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Finansiell översikt 
 
KONCERNEN I SAMMANDRAG 
 okt–dec okt–dec jan-dec jan-dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Nettoomsättning 52 804 52 939 207 883 201 050 

Rörelseresultat 3 103 10 141 -17 536 24 025 

Justerat rörelseresultat* 3 103 13 650 8 524 41 072 

Rörelsemarginal 6% 19% neg 12% 

Justerad rörelsemarginal* 6% 26% 4% 20% 

Resultat efter finansiella poster 4 975 6 086 -24 637 7 807 

Periodens resultat efter skatt 3 972 4 755 -25 640 6 100 
 

*Exklusive jämförelsestörande poster 
 

NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 52 804 (52 939). Nettoomsättningen för helåret uppgick till 
TSEK 207 883 (201 050). Intäktsökningen för helåret förklaras främst av ökade intäkter från försäljning av 
terminaler. Intäkterna i SEK har även påverkats positivt av den genomsnittliga kursen för USD som under 
tolvmånadersperioden var 8,69 (8,54). 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till TSEK 3 103 (10 141). Rörelseresultatet för helåret uppgick till TSEK 
-17 536 (24 025). Resultatet har påverkats av kostnader hänförliga till börsnotering med TSEK - (3 509) under 
kvartalet och TSEK 12 652 (8 509) för helåret. Vidare har ett avtal tecknats om flytt av en satellit till en av 
koncernens banpositioner till en total kostnad av TSEK 13 408 (8 538) under helåret. Helårets rörelseresultat, 
justerat för dessa jämförelsestörande poster, uppgick till TSEK 8 524 (41 072). Sammanfattningsvis har 
resultatet försämrats med anledning av utvecklingskostnader om cirka TSEK 12 000, satsningar inom sälj och 
marknad samt kostnader kopplade till upphandling Ovzon-3. 
 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
Finansnettot för kvartalet uppgick till TSEK 1 872 (-4 055) med ett resultat efter finansiella poster om  
TSEK 4 975 (6 086). Finansnettot för helåret uppgick till TSEK -7 101 (-16 218) med ett resultat efter 
finansiella poster om TSEK -24 637 (7 807). 
 
RESULTAT EFTER SKATT 
Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till TSEK 3 972 (4 755). Resultat efter skatt uppgick för helåret till 
TSEK -25 640 (6 100). 
 
KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till TSEK -24 310 (8 651) och för helåret till 
TSEK -60 449 (34 602). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till  
TSEK -11 277 (-1 627) och för helåret till -12 101 (-6 509). Investeringarna var främst hänförliga till 
ombordprocessorn (OBP) som skall integreras i bolagets egna satellit (Ovzon-3). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till TSEK 5 342 (-) och för helåret till TSEK 90 493 (-). Det 
totala kassaflödet för kvartalet uppgick till TSEK -30 245 (7 023) och för helåret till TSEK 17 943 (28 093). 
Kassaflödet har under helåret påverkats av genomförda nyemissioner samt optionspremier vilka tillfört bolaget 
netto TSEK 222 661. Betydande belopp av emissionslikviderna har använts till att betala av skulder i 
dotterbolagen. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till TSEK 77 165 jämfört med TSEK 49 672 vid årets 
ingång. Eget kapital uppgick till TSEK 72 978, jämfört med TSEK -120 562 vid årets ingång. Soliditeten 
uppgick till 56 procent (neg).  
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Övriga upplysningar 
 
LEDNINGS- OCH STYRELSEFÖRÄNDRINGAR 
I samband med börsnoteringen tillträdde en ny styrelse i bolaget, vilken framgår nedan. I september tillträdde 
en ny CFO. 
 
ORGANISATION OCH MEDARBETARE 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 19 (15) medarbetare. 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till 
affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga 
risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av Ovzons risker, 
osäkerhetsfaktorer samt hantering av desamma återfinns i Ovzons årsredovisning 2017. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

• Ett avtal tecknades under första halvåret med Eutelsat S.A. om att flytta en satellit till en av Ovzons 
banpositioner för att ta positionen i bruk och därmed skydda densamma för konkurrens. Total kostnad 
uppgick till TUSD 1 600 varav hälften belastade det första kvartalet och resterande del det andra 
kvartalet 2018. 

• Den tvist koncernen tidigare haft med en långivare har förlikats och reglerats.  

• Den 18 maj genomfördes en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Genom 
nyemissionen i samband med noteringen tillfördes Ovzon netto TSEK 173 095. I samband med 
noteringen tillträdde en ny styrelse i bolaget. 

• Den 11 juni meddelade Carnegie att de i sin roll som stabiliseringsagent valt att utnyttja en 
övertilldelningsoption. Av denna anledning genomfördes en riktad nyemission varvid Ovzon tillfördes 
ytterligare TSEK 48 750. Merparten av koncernens lån och övriga skulder har reglerats under det 
andra kvartalet med hjälp av de medel som tillförts via nyemissionerna. 

• Tecknade kundkontrakt om totalt MUSD 22,8 via Intelsat General Corporation. 

• Ett avtal har tecknats med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första satellit. 

• Valberedningen till Ovzons årsstämma 2019 har utsetts. 

• Ett avtal har tecknats med SSL för tillverkning av bolagets första satellit. 

• Tecknat kundkontrakt om totalt MUSD 0,3 med brittisk kund.  

• En extra bolagsstämma bemyndigande den 21 december styrelsen att besluta om nyemission om 
högst 750 MSEK. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

• Beslutad företrädesemission har slutförts, vilken tillfört bolaget ca 750 MSEK före 
emissionskostnader. 

 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader. 
Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till TSEK 6 640 (1 410) med ett resultat efter finansiella 
poster på TSEK -13 957 (-8 109). Likvida medel per balansdagen är TSEK 41 774 och vid årets ingång TSEK 
1 818. Investeringar under helåret är TSEK - (-). Eget kapital uppgick till TSEK 229 197, jämfört med TSEK 
504 vid årets ingång. Antalet anställda är 2 (-). 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Under det andra kvartalet har merparten av koncernens lån betalats av. Huvudsakligen gäller det lånet från 
LMK Forward AB till OverHorizon AB om nominellt TUSD 4 000, lånen från Ramab Iggesund AB respektive 
LMK Ventures AB till OverHorizon OHO 1 Ltd om nominellt TSEK 30 000 jämte upplupna räntor. Vidare har 
hälften av låneskulderna och upplupna räntor från Etheron AB och Equi Performance AB reglerats. 
 
Inom det tidigare moderbolaget OverHorizon (Cyprus) Plc har ett flertal betalningar och regleringar skett med 
hjälp av de medel som tillfördes bolaget i samband med dess försäljning av aktier i samband med noteringen 
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av Ovzon AB (publ). Dessa betalningar har administrerats via Ovzon AB (publ). Den skuld som uppkom 
avseende de kvarstående medel som tillhörde OverHorizon (Cyprus) Plc har i sin helhet reglerats under det 
fjärde kvartalet 2018. 

 
BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE 
Vid ingången av året ägdes samtliga aktier i Ovzon AB (publ) av OverHorizon (Cyprus) Plc. Som ett resultat 
av dels den försäljning av aktier som OverHorizon (Cyprus) Plc gjorde i samband med börsnoteringen i maj, 
dels de två genomförda nyemissionerna är ägarbilden följande vid periodens utgång: OverHorizon (Cyprus) 
Plc (36%), Investment AB Öresund (13%), Bure Equity AB (12%), och övriga aktieägare (39%). Per 
balansdagen är antalet aktier 8 396 399 st. 
Efter periodens utgång har bolaget genomfört en företrädesemission som tillfört bolaget ca 750 MSEK före  
emissionskostnader. Genom företrädesemissionen har antalet aktier ökat med 25 189 197 till 33 585 596 
aktier. 
 
INCITAMENTSPROGRAM  
Bolaget har under Q2 2018 infört nya incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och 
”Personaloptionsprogram 2018/2021” som beslutades på extra bolagsstämma i Ovzon AB den 9 maj 2018. 
Vid den extra bolagsstämman beslutades att emittera maximalt 226 962 teckningsoptioner (under 
teckningsoptionsprogrammet) till bolagets anställda i Sverige och 200 000 teckningsoptioner (under 
personaloptionsprogrammet) till bolagets anställda i USA. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal 
tilldelade optioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har tecknat 121 000 optioner (ej tilldelade 
optioner uppgår till 138 962 stycken). Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en 
kurs om SEK 120 per aktie. Om samtliga optioner används i optionsprogrammen sker en ökning om 5,1% av 
aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2021 till och 
med den 15 juni 2021. Någon utspädningseffekt har ej beaktats i föreliggande rapport då periodens 
genomsnittskurs ej nått den avtalade teckningskursen. Omräkning av optionsprogram, efter 
företrädesemissionen i januari 2019, är per rapportdagen ej slutförd. 
 
UTDELNING  
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.  
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Kundavtal om MUSD 22,85 avseende den hyrda satellitkapaciteten förlängdes under 2018 genom order från 
det amerikanska försvaret. Avtalen löper fram till i mitten av september 2019.  
 
FINANSIELL KALENDER 
Årsredovisning 2018   15 mars 2019 
Årsstämma 2019   10 april 2019 
Delårsrapport januari-mars 2019  17 maj 2019  
Delårsrapport januari-juni 2019  23 augusti 2019 
Delårsrapport januari-september 2019  15 november 2019 
Bokslutskommuniké 2019  19 februari 2020 
 
 
 
Stockholm den 20 februari 2019  
 
Per Wahlberg  Lennart Hällkvist Kennet Lejnell  
VD  Styrelseordförande Styrelseledamot  
 
 
Peter Näslund  Nicklas Paulson Magnus René  Patrik Tigerschiöld 
Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
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OFFENTLIGGÖRANDE 

Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 20 februari 2019 kl. 
08:00. 
 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 
 
KONTAKTINFORMATION 
Per Wahlberg    Lennart Hällkvist Ovzon AB (publ) 
VD   Styrelseordförande Anderstorpsvägen 10, 
pwa@ovzon.com  lha@ovzon.com SE-171 54 Solna 
     www.ovzon.com 
     Org nr 559079-2650 

+46 8 508 600 60 
 
  

mailto:info@fnca.se
mailto:pwa@ovzon.com
mailto:lha@ovzon.com
http://www.ovzon.com/
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Finansiella rapporter, koncernen 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Nettoomsättning 52 804 52 939 207 883 201 050 

Övriga rörelseintäkter 2 059 340 2 115 1 398 

Inköpt satellitkapacitet och andra direkta kostnader -30 070 -26 101 -117 211 -107 264 

Övriga externa kostnader -9 914 -9 190 -75 689 -39 769 

Personalkostnader -10 140 -6 552 -28 409 -26 206 

Avskrivningar -1 636 -1 296 -6 225 -5 184 

Rörelseresultat 3 103 10 141 -17 536 24 025 

Finansiella intäkter 3 577 880 3 577 3 520 

Finansiella kostnader -1 705 -4 935 -10 678 -19 738 

Resultat efter finansiella poster 4 975 6 086 -24 637 7 807 

Skatt -1 003 -1 331 -1 003 -1 707 

PERIODENS RESULTAT 3 972 4 755 -25 640 6 100 

     

Periodens resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 3 972 4 755 -25 640 6 100 

      

Resultat per aktie hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare, SEK1) 0,47 0,95 -3,63 1,22 

Medelantal aktier, st1) 8 396 399 5 000 000 7 066 488 5 000 000 
     

1) Ingen utspädningseffekt föreligger.     
 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Periodens resultat 3 972 4 755 -25 640 6 100 

Övrigt totalresultat:     

Poster som senare ska omklassificeras till resultaträkningen:     

- Omräkningsdifferenser -1 138 2 109 -9 643 8 668 

Övrigt totalresultat netto efter skatt -1 138 2 109 -9 643 8 668 

Periodens totalresultat 2 834 6 865 -35 283 14 768 

     

Periodens totalresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 2 834 6 865 -35 283 14 768 

Periodens totalresultat 2 834 6 865 -35 283 14 768 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 31 dec 31 dec 
TSEK 2018 2017 

TILLGÅNGAR 1)   

Immateriella anläggningstillgångar 6 515 11 095 

Materiella anläggningstillgångar 38 011 26 410 

Finansiella anläggningstillgångar 1 034 840 

Lager 5 291 – 

Kortfristiga fordringar 3 132 7 020 

Likvida medel 77 165 49 672 

SUMMA TILLGÅNGAR 131 148 95 037 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)   

Eget kapital 72 978 -120 562 

Långfristiga skulder, räntebärande – 71 233 

Uppskjutna skatteskulder 1 089 1 288 

Kortfristiga skulder, räntebärande 37 433 97 088 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 19 648 45 990 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131 148 95 037 
 
1) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde.  

 
KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 31 dec 31 dec 
TSEK 2018 2017 

Eget kapital vid årets ingång -120 562 -135 330 

Periodens totalresultat -35 283 14 768 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 222 661 – 

Personaloptioner, enl. IFRS 2 162 – 

Ovillkorat aktieägartillskott 6 000 – 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 72 978 -120 562 

 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapital 2 854 7 048 -19 274 28 192 

Summa förändring i rörelsekapitalet -27 164 1 603 -41 175 6 410 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 310 8 651 -60 449 34 602 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 277 -1 627 -12 101 -6 509 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 342 – 90 493 – 

PERIODENS KASSAFLÖDE -30 245 7 023 17 943 28 093 

     

Likvida medel vid periodens början 103 922 43 387 49 672 24 530 

Kursdifferens i likvida medel  3 488 -738 9 550 -2 951 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 77 165 49 672 77 165 49 672 
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Noter, koncernen 
 
NOT 1: GRUND FÖR UPPRÄTTANDE OCH REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNEN 
Ovzonkoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Denna 
delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen förutom IFRS 15 
och IFRS 9 som beskrivs nedan. Denna delårsrapport består av sidorna 1-15 och ska läsas i sin helhet. Nya 
standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med den 1 januari 2018 har inte medfört någon väsentlig effekt 
på koncernens finansiella rapporter för delårsperioden. 

 
Varulager 
Under året har tillverkning av terminaler resulterat i att komponenter och färdiga terminaler finns lagerförda. 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas 
enligt vägda genomsnittspriser och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och 
transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris 
reducerat för kostnader för färdigställande samt försäljningskostnader. 
 
Statliga stöd 
Under året har Rymdstyrelsen fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering 
om cirka MSEK 10. Stödet redovisas i enlighet med IAS 20 när det föreligger rimlig säkerhet att koncernen kommer 
att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas. 
Stödet är kopplat till investering och utveckling av tillgångar. Stödet redovisas som en förutbetald intäkt fram till 
dess att det finns matchande aktiveringar, då tillgångens redovisade värde reduceras med bidraget. Bidraget 
redovisas i resultatet under den avskrivningsbara tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Bolaget har ett utestående teckningsoptionsprogram för personal i Sverige och ett utestående 
personaloptionsprogram för personal i USA. Optioner under Teckningsoptionsprogrammet har på 
marknadsmässiga villkor överlåtits till anställda. Vid förvärv av teckningsoptioner från den anställdes sida förs 
erhållen likvid mot övrigt tillskjutet kapital. Vid ett utnyttjande av optionerna ökas aktiekapitalet med varje 
nyemitterad akties kvotvärde och den tillhörande överkursen tillförs övrigt tillskjutet kapital. Optionerna under 
Personaloptionsprogrammet har vederlagsfritt överlåtits till anställda och redovisas enligt IFRS 2 och UFR7. Det 
verkliga värdet på tilldelade optioner redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget 
kapital. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden (3 år). Då 
personaloptionerna bedöms kvalificera som s.k. ”Incentive Stock Options” bedöms de inte föranleda några 
kostnader i form av sociala avgifter. 
 
NYA ELLER ÄNDRADE REDOVISNINGSSTANDARDER IMPLEMENTERADE 2018  
Från och med den 1 januari 2018 tillämpar koncernen IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 
Finansiella instrument. Varken IFRS 15 eller IFRS 9 har en väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter, 
utöver utökade upplysningskrav.  
 
Intäktsredovisning  
Grundprincipen i IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, är att företaget redovisar intäkten när kunden erhåller 
kontrollen över varan eller tjänsten och inte likt tidigare när risken och förmånen övergått till kund. En annan 
förändring är att det belopp som ska redovisas som intäkt är den ersättning som företaget förväntar sig att ha rätt till 
i utbyte mot överföring av tjänsten till kunden och inte likt tidigare att intäkter värderas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. Införandet av IFRS 15 har i all väsentlighet inte påverkat resultaträkningen 
eller balansomslutningen för koncernen. Koncernen har valt att använda framåtriktad övergångsmetod varför 
jämförelsetalen inte har omräknats.  
 
Finansiella tillgångar och skulder 
Införandet av IFRS 9 har inte påverkat resultaträkningen eller balansomslutningen för koncernen med väsentliga 
belopp. Eventuell nedskrivning av kundfordringar sker enligt den förenklade modellen i IFRS 9. Koncernen har valt 
att använda framåtriktad övergångsmetod varför jämförelsetalen inte har omräknats. 
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REDOVISNINGSSTANDARDER TILLÄMPLIGA EFTER 2018 
 
Leasing  
IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Den nya leasingstandarden innebär att en nyttjanderätt och 
en leasingskuld kommer att redovisas. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas i 
balansräkningen och leasetagare ska dela upp kostnaden i räntebetalningar samt avskrivningar på tillgången. 
Bolaget är i slutfasen på sin analys och den initiala bedömningen påvisar inte någon väsentlig påverkan på 
balansomslutning, resultat och nyckeltal. Ovzon kommer att börja tillämpa IFRS 16 Leasing från och med den 1 
januari 2019 och kommer således inte att tillämpa standarden retroaktivt. 

 
 
NOT 2: RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT 
Segmentsinformation presenteras inte med hänvisning till att verksamheten endast utgör ett segment. 

 
NOT 3: VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT 
Koncernen innehar inga derivatinstrument eller andra finansiella instrument värderade till verkligt värde. Verkligt 
värde för lång- samt kortfristiga räntebärande skulder bedöms inte avvika materiellt från redovisat värde. För 
finansiella instrument som redovisas till upplupet anskaffningsvärde; kundfordringar, övriga fordringar, likvida 
medel, leverantörsskulder och andra räntefria skulder, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det 
redovisade värdet. 

 
NOT 4: PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 
OverHorizon AB har tecknat avtal med Orbital Sciences Corporation om förvärv av en kommunikationssatellit med 
tillhörande markutrustning, support och utbildning. Redovisat förskott, vilket redovisas på raden materiella 
anläggningstillgångar, avser i sin helhet den första betalningen enligt avtalets betalningsplan. Parterna har valt att 

inte offentliggöra avtalets totala kontraktsvärde. 
 
NOT 5: SKATT 
Uppskjuten skattefordran på sparade underskottsavdrag har ej åsatts något värde i balansräkningen. 

 
NOT 6: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Under rapportperioden 2018 har en förlikning skett med en av koncernens långivare. Vidare har transaktion 
genomförts i enlighet med tecknat avtal med Carnegie Investment Bank AB. Inga eventualförpliktelser kvarstår 
därmed vid utgången av perioden. 

 
NOT 7: NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
I samband med noteringen under det andra kvartalet har merparten av koncernens lån betalats av. Huvudsakligen 
gäller det lånet från LMK Forward AB till OverHorizon AB om nominellt TUSD 4 000, lånen från Ramab Iggesund 
AB respektive LMK Ventures AB till OverHorizon OHO 1 Ltd om nominellt TSEK 30 000 jämte upplupna räntor. 
Vidare har hälften av låneskulderna och upplupna räntor från Etheron AB och Equi Performance AB reglerats. Inom 
det tidigare moderbolaget OverHorizon (Cyprus) Plc har ett flertal betalningar och regleringar skett med hjälp av de 
medel som tillfördes bolaget i samband med dess försäljning av aktier i samband med börsnoteringen av Ovzon AB 
(publ). Dessa betalningar har administrerats via Ovzon AB (publ) varvid en skuld uppkommit med kvarstående 
medel som tillhör OverHorizon (Cyprus) Plc. 

 
NOT 8: HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Beslutad företrädesemission har slutförts, vilken tillfört bolaget ca 750 MSEK före emissionskostnader. I 
samband med Företrädesemissionen har Bolaget, OverHorizon (Cyprus) PLC och Carnegie Investment Bank 

överenskommit att Bolaget, i förtid, ska återbetala cirka 14,3 MSEK av Bolagets skuld till Etheron AB1 samt till 

Equi Performance Sweden AB2, för teckning av aktier i Företrädesemissionen. 

                                                 

 

 

 
1 Etheron AB är ett bolag kontrollerat av Bolagets verkställande direktör Per Wahlberg. 
2 Equi Performance Sweden AB är ett bolag kontrollerat av Bolagets styrelseledamot Kennet Lejnell. 
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NOT 9: NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 
Koncernens tjänster har till största delen köpts av kunder i USA, samt en mindre del av kund i UK.  
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Finansiella rapporter, moderföretaget 
 
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Nettoomsättning 2 410 1 410 6 640 1 410 

Övriga rörelseintäkter 2 6 18 6 

Övriga externa kostnader -3 764 -4 175 -23 882 -9 486 

Personalkostnader -1 520 – -2 408 – 

Rörelseresultat -2 872 -2 759 -19 632 -8 070 

Finansiella intäkter 5 343 – 5 844 – 

Finansiella kostnader -169 -4 -169 -39 

Resultat efter finansiella poster 2 302 -2 763 -13 957 -8 109 

Bokslutsdispositioner 14 000 8 140 14 000 8 140 

Skatt -11 -2 -11 -2 

PERIODENS RESULTAT 16 291 5 375 32 29 

 
MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 jul–sep jul–sep jan–dec jan–dec 

TSEK 2018 2017 2018 2017 

Periodens resultat 16 291 5 375 32 29 

Övrigt totalresultat: – – – – 

Periodens totalresultat 16 291 5 375 32 29 

 
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 31 dec 31 dec 

TSEK 2018 2017 

TILLGÅNGAR 1)   

Andelar i koncernföretag 1 605 305 

Fodringar i koncernföretag 187 574 775 

Kortfristiga fordringar 1 119 779 

Likvida medel 41 774 1 818 

SUMMA TILLGÅNGAR 232 072 3 677 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)   

Eget kapital  229 197 504 

Skulder till närstående/koncernföretag 2) – 2 270 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 2 875 903 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 232 072 3 677 

1) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde.  
2) Avser det tidigare moderföretaget OverHorizon (Cyprus) Plc. 

 
MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 31 dec 31 dec 
TSEK 2018 2017 

Eget kapital vid årets ingång  504 476 

Periodens totalresultat 32 29 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 222 661 – 

Ovillkorat aktieägartillskott 6 000 – 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 229 197 504 
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Noter till moderföretagets resultat- och 
balansräkning 
 
NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget har upprättat delårsrapporten enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som 
tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport gäller för samtliga perioder och överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som presenterats i Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i Ovzon AB:s 
(publ) årsredovisning 2017. 
 
NOT 2: TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Inom det tidigare moderbolaget OverHorizon (Cyprus) Plc har ett flertal betalningar och regleringar skett med 
hjälp av de medel som tillfördes bolaget i samband med dess försäljning av aktier i samband med 
börsnoteringen av Ovzon AB (publ). Dessa betalningar har administrerats via Ovzon AB (publ) varvid en skuld 
uppkommit med kvarstående medel som tillhör OverHorizon (Cyprus) Plc. 
 
NOT 3: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Inga eventualförpliktelser finns vid utgången av perioden. 
 
 
NOT 4: FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG 
 

Fordringar koncernföretag, kSEK 2018-12-31 2017-12-31 

OverHorizon AB 50 197 0 

OverHorizon OHO 1 Limited 136 672 70 

OverHorizon Communications Group LLC 70 70 

OverHorizon LLC 635 635 

Total 187 574 775 

 
Ovzon AB (publ) är moderbolag för Koncernen som även består av dotterbolagen OverHorizon AB, 
OverHorizon OHO 1 Ltd. och OverHorizon Communications Group LLC samt OverHorizon LLC, ett helägt 
dotterbolag till OverHorizon Communications Group LLC. 
I samband med börsnoteringen i maj 2018, och de emissioner som genomfördes i samband med noteringen, 
tillfördes moderbolaget Ovzon AB (publ) likvida medel. Moderbolaget har därefter enligt plan finansierat 
dotterbolagen i samband med återbetalningar av lån i dotterbolagen, varefter fordringar till dessa dotterbolag 
uppstått. 
 
NOT 5: HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Beslutad företrädesemission har slutförts, vilken tillfört bolaget ca 750 MSEK före emissionskostnader. 
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Alternativa nyckeltal  
 
Bolaget redovisar alternativa nyckeltal i denna delårsrapport. De alternativa nyckeltalen ger värdefull 
kompletterande information till investerare och andra intressenter då de möjliggör utvärdering av bolagets 
prestation. De alternativa nyckeltal som redovisas i denna rapport kan skilja sig till beräkningssättet från 
liknande mått som används av andra bolag. 
 
Justerat rörelseresultat 
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelsemarginal avser rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. 
 
Justerad rörelsemarginal 
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet 
aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med 
eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits 
under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden. 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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FINANSIELL KALENDER  

• Årsredovisning 2018   15 mars 2019 

• Årsstämma 2019    10 april 2019 

• Delårsrapport januari-mars 2019   17 maj 2019  

• Delårsrapport januari-juni 2019   23 augusti 2019 

• Delårsrapport januari-september 2019   15 november 2019 

• Bokslutskommuniké 2019   19 februari 2020 

KONTAKTINFORMATION 
Lennart Hällkvist Per Wahlberg 
Styrelseordförande VD   
lha@ovzon.com  pwa@ovzon.com   
 
Ovzon AB (publ) 
Anderstorpsvägen 10, 
SE-171 54 Solna 
www.ovzon.com  
+46 8 508 600 60 
Org.nr. 559079-2650  
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http://www.ovzon.com/
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