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Bokslutskommuniké januari–december 2019 

Grunden lagd för tillväxt 
Helåret januari–december 2019  

• Nettoomsättningen ökade till 231 642 TSEK (207 883). 

• Rörelseresultatet ökade till 11 419 TSEK (-17 536). 

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 23 716 TSEK (8 524). 

• Resultat efter skatt ökade till 29 230 TSEK (-25 640). 

• Resultat per aktie ökade till 0,93 SEK (-3,63). 

Kvartalet oktober–december 2019  

• Nettoomsättningen ökade till 65 315 TSEK (52 804). 

• Rörelseresultatet uppgick till 13 666 TSEK (3 103). 

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 13 666 TSEK (3 103). 

• Resultat efter skatt uppgick till -5 447 TSEK (3 972). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,47). 

Väsentliga händelser under året 

• Nyemission om ca 750 MSEK före emissionskostnader. 

• Strategiskt samarbete med Hispasat. 

• Magnus René utses till ny VD.  

• Avtal med Intelsat avseende försäljning på Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK). 

• Avtal med Intelsat för kapacitet på deras satellit, IS-39 

• Förnyade kontrakt, om totalt 13,7 MUSD, från amerikanska försvaret. 

• Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet ledd av Proventus. 

• Utser Gomedia Satcom till distributör i Italien och säkrar en första order. 

Väsentliga händelser efter årets utgång 

• Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB. 

• Utökat nätverk av distributionspartners med Network Innovations, Bansat och Orbita. 

Nyckeltal 

       

  Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec  

 TSEK 2019 2018 2019 2018  

 Nettoomsättning 65 315 52 804 231 642 207 883  

 Rörelseresultat 13 666 3 103 11 419 -17 536  

 Justerat rörelseresultat* 13 666 3 103 23 716 8 524  

 Rörelsemarginal 21% 6% 5% neg  

 Justerad rörelsemarginal* 21% 6% 10% 4%  

 Periodens resultat efter skatt  -5 447 3 972 29 230 -25 640  

 Resultat per aktie, SEK -0,16 0,47 0,93 -3,63  

 *Exklusive jämförelsestörande poster      
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Kommentar från VD 
Ett år där vi lagt grunden för stark framtida tillväxt 

Det fjärde kvartalet följde samma trend som tidigare under 2019 med något ökad försäljning och 
förbättrad underliggande lönsamhet. De verkligt viktiga framstegen under 2019 är dock att vi lagt 
grunden för ytterligare tillväxt för bolaget. Under året slutförde vi finansieringen om totalt 1,5 miljarder 
kronor för vår första egna satellit, Ovzon 3. Satelliten som nu är under produktion hos vår partner Maxar 
kommer enligt plan att skjutas upp under senare delen av 2021. Ovzon 3 flerfaldigar vår kapacitet och 
ger oss möjlighet att erbjuda nya tjänster och funktioner, vilket ytterligare förbättrar vår unika mobila 
bredbandstjänst. Vi slöt dessutom ett första större kundavtal med Intelsat. avseende beläggning på 
Ovzon 3.  

Nya och förnyade avtal  

Under året förnyade vi existerande kontrakt med det amerikanska försvaret (US DoD), via den 
amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontraktslängden om 6 månader 
följer kundens budgetprocess och förväntas förlängas vid avtalsperiodens slut, dock förmodligen med en 
något lägre volym, bland annat eftersom vi inte har tillgång till IS-39, som beskrivs nedan. Kontrakten 
innebär att vi nu går in i vårt sjunde år med serviceleverans till det amerikanska försvaret – ett bevis på 
att våra användare är mycket nöjda med vår högpresterande tjänst.  

Lyckade tester av ny leasad kapacitet 

Under året har vi fortsatt utöka våra leverans- och intäktsmöjligheter genom att säkra hyrd 
satellitkapacitet. Under det andra kvartalet 2019 ingick vi ett avtal med Intelsat om kapacitet på den nya 
satelliten Intelsat 39 (IS-39). Uppskjutningen av IS-39 i augusti var lyckad och rönte stor uppmärksamhet 
i vår bransch. De tekniska testerna under hösten 2019 har visat på mycket goda testresultat. På grund av 
regulatoriska omständigheter har dock Intelsat fortfarande inte kunnat fastställa ett datum för när man 
kan börja leverera tjänsten inom den avtalade geografin. Denna fördröjning ligger utanför vår kontroll, 
men när klartecken ges kommer vi kunna erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern 
och Asien. Vi slöt också ett avtal med Hispasat som ger oss tillgång till satellitkapacitet för vår tjänst i 
Europa och Latinamerika. 

Nya distributörer och fler kundkanaler 

I slutet av 2019 tog vi en mindre order i samband med att vi slöt ett distributionsavtal med Gomedia som 
är en av de ledande leverantörerna av satellitkommunikation till myndigheter och organisationer i Italien. 
Vi har i början av 2020 också engagerat Network Innovations som distributör i Benelux, Bansat som 
distributör i Colombia och Orbita som distributör i Peru. Med Ovzons tjänst kan distributören utöka sitt 
erbjudande mot befintliga kunder men också bearbeta helt nya marknadssegment. Med dessa nya 
distributörsavtal ökar vi snabbt vår närvaro på nya marknader och vi når ut till fler kunder och 
kundgrupper.  

Möjligheter på satellitmarknaden 

Försäljningen under första halvåret 2020 väntas utvecklas svagt eller konstant till dess att beläggningen 
på vår leasade kapacitet ökar genom de kundavtal vi kan teckna framöver.  
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Ovzon 3 är ett centralt projekt och vårt primära fokus under de kommande åren. Det är den första av ett 
antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.  

Marknaden för satellittjänster är under omstöpning då efterfrågan på tjänster inom broadcast minskar 
samtidigt som efterfrågan på mobilt bredband ökar. Flera aktörer gör satsningar på mobilt bredband på 
GEO-satelliter med högre kapacitet (HTS-satelliter) eller på LEO-konstellationer. 

Med vår kombination av unika terminaler och tjänster, leasad kapacitet och våra kommande egna 
satelliter är vi väl positionerade på framtidens satellitmarknad.  

Magnus René, VD Ovzon 

 

 

 

Offentliggörande 

Information i denna delårsrapport 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 fredagen den 19 februari 2020 kl. 08:00 
CET. 
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Om Ovzon 
Ovzon erbjuder 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.  
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Finansiell översikt 

Utveckling under 2019 

 

       

  Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec  

 TSEK 2019 2018 2019 2018  

 Nettoomsättning 65 315 52 804 231 642 207 883  

 Rörelseresultat 13 666 3 103 11 419 -17 536  

 Justerat rörelseresultat* 13 666 3 103 23 716 8 524  

 Rörelsemarginal 21% 6% 5% neg  

 Justerad rörelsemarginal* 21% 6% 10% 4%  

 
Resultat efter finansiella poster -2 542 4 975 38 788 -24 637 

 

 
Periodens resultat efter skatt  -5 447 3 972 29 230 -25 640 

 

 *Exklusive jämförelsestörande poster      

 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 231 642 (207 883) TSEK varav för fjärde kvartalet 65 315 (52 
804) TSEK. Den ökade nettoomsättningen och det förbättrade rörelseresultatet, jämfört med föregående 
år, är ett resultat av den ökade omfattningen i det senaste sexmånaderskontraktet med amerikanska 
försvaret (genom Intelsat General Corporation) som tecknades i september 2019 och löper fram till 
början av mars 2020. Jämte detta kundkontrakt har nettoomsättningen och rörelseresultatet även 
påverkats positivt av den högre genomsnittliga kursen för USD som under helåret var 9,46 (8,68). 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 11 419 (-17 536) TSEK varav för fjärde kvartalet 13 666 (3 103) 
TSEK. Rörelseresultatet har för helåret påverkats av jämförelsestörande poster om -12 297 (-26 060) 
TSEK. Dessa kostnader avser nedskrivningen av förskottet till Orbital och föregående år var kostnaderna 
hänförliga till bolagets notering samt flytt av en satellit till en av koncernens banpositioner. Justerat för 
dessa jämförelsestörande poster, uppgick rörelseresultatet för helåret till 23 716 (8 524) TSEK. 
Resultatförbättringen drivs av det senaste sexmånaderskontraktet med amerikanska försvaret (genom 
Intelsat General Corporation) samt en starkare dollar. 

Resultat efter finansiella poster 

Finansnettot för helåret uppgick till 27 369 (-7 101) TSEK med ett resultat efter finansiella poster om  

38 788 (-24 637) TSEK. Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till -16 208 (1 872) TSEK med ett 
resultat efter finansiella poster om -2 542 (4 975) TSEK. Det starka finansnettot för helåret är primärt ett 
resultat av betydande valutaeffekter om 26 204 TSEK på den del av bolagets likviditet och 
koncernmellanhavanden som hålls i USD 
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Resultat efter skatt 

Resultat efter skatt för helåret uppgick till 29 230 (-25 640) TSEK varav för fjärde för kvartalet - 
5 447 (3 972) TSEK.  

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret till 9 625 (-60 449) TSEK och för fjärde 
kvartalet till 3 572 (-24 310) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för helåret till -
509 108 (-12 101) TSEK och för fjärde kvartalet till -200 074 (-11 277) TSEK. Investeringarna var främst 
hänförliga till bolagets första egna satellit (Ovzon 3), ett projekt som beräknas vara klart under 2021 (se 
vidare not 4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för helåret till 654 947 (90 493) TSEK 
och för fjärde kvartalet till -342 (5 342) TSEK. Under året har bolaget amorterat räntebärande skulder om 
38 093 TSEK samt genomfört en företrädesemission vilken tillförde bolaget 748 119 TSEK  
(före emissionskostnader om 53 746 TSEK). 

Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till 257 382 TSEK jämfört med 77 165 TSEK vid 
årets ingång. Eget kapital uppgick till 796 296 TSEK, jämfört med 72 978 TSEK vid årets ingång. 
Soliditeten uppgår till 89 procent (56). 
 

Övriga upplysningar 

Lednings- och styrelseförändringar 

Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april 2019 valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han 
utsågs även till ny ordförande i styrelsen. Två ledamöter, Kennet Lejnell och Peter Näslund, avböjde 
omval. I början av maj utsågs Magnus René till ny VD. Per Wahlberg, grundare och avgående VD 
fortsätter inom bolaget som vice VD och ansvarig för affärsutveckling. 

Organisation och medarbetare 

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 25 (19) 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 på sidan 26 i Ovzons årsredovisning 
2018. 

Bolaget ingick ett flerårigt avtal med Intelsat i Q2 2019 där Intelsat kommer att erbjuda tjänster till Ovzon 
via två kraftfulla styrbara antenner på Intelsats nya satellit, Intelsat 39 (IS-39). Uppskjutning av IS-39 i 
augusti 2019 var lyckad och de tekniska testerna under hösten 2019 har visat på mycket goda 
testresultat. På grund av regulatoriska omständigheter har dock Intelsat fortfarande inte kunnat fastställa 
ett datum för när man kan börja leverera den avtalade tjänsten inom den avtalade geografin. I avvaktan 
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på besked om när Intelsat kan leverera avtalad tjänst har avtalet per balansdagen inte påverkat den 
finansiella rapporten.  

Moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader. 
Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för dessa kostnader. Moderbolagets nettoomsättning för perioden 
uppgick till 21 807 (6 640) med ett resultat efter finansiella poster på 42 465 (-13 957) TSEK. Likvida 
medel per balansdagen är 211 070 TSEK och vid årets ingång 41 774 TSEK. Investeringar under 
perioden är - (-) TSEK. Eget kapital uppgick till 970 863 TSEK, jämfört med 229 197 TSEK vid årets 
ingång. Antalet anställda är 2 (2). 

Transaktioner med närstående 

Bolaget har under perioden slutamorterat 38 093 TSEK (gällande låneskuld och upplupna räntor) till 
Etheron AB och Equi Performance AB. Av amorterad likvid användes 14 293 TSEK till att teckna aktier i 
bolaget i samband med företrädesemissionen i det första kvartalet. Bolaget har vidare debiterat 
OverHorizon (Cyprus) Plc 1 380 TSEK för resurser och diverse omkostnader som debiterats Ovzon AB. 

Bolagets större aktieägare 

Vid periodens utgång: Investment AB Öresund (14,9%), Bure Equity AB (14,3%), AFA Försäkring 
(11,6%), OverHorizon (Cyprus) Plc (9,1%), och övriga aktieägare (50,1%). Per balansdagen är antalet 
aktier 33 585 596 stycken. 

Valberedning 

Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2020 består av representanter utsedda av de tre 
största ägarna, samt bolagets ordförande. Valberedningen och består av Öystein Engebretsen, utsedd 
av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa 
Försäkring samt Anders Björkman, styrelseordförande Ovzon. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till  

oystein.engebretsen@oresund.se eller på telefon 08 402 33 00 eller med brev till Ovzon AB, Attn. 
Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 21 februari 2020. 

Optioner 

Incitamentsprogram 

Bolaget införde under 2018 två 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). Efter företrädesemission i januari 2019 har villkoren för 
teckningsoptionsprogram och personaloptionsprogram räknats om. Varje option berättigar till teckning av 
2,02 nya aktier i bolaget till en kurs om 59,41 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i 
optionsprogrammen sker en utspädning om 1,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget. 
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. 

Utgivna optioner i samband med finansiering av Ovzon 3 



 

 

 

 

 

Ovzon AB (publ) Org nr. 559079-2650. Bokslutskommuniké jan-dec 2019 8 

I samband med finansieringen av Ovzon 3 har bolaget utfärdat 2 000 000 teckningsoptioner. Av 
utfärdade optioner har hittills 1 500 000 optioner tilldelats de subordinerade långivarna. Tilldelade 
optioner har en teckningskurs om 100 SEK och löper över maximalt 5 år. Tilldelade optioner hade ett 
marknadsvärde om 4 818 TSEK, vilket redovisas som en förutbetald transaktionskostnad vid periodens 
utgång. Förutbetalda transaktionskostnader aktiveras som en del av anskaffningsvärdet av 
anläggningstillgången först när lånelöftet utnyttjas och lån redovisas. 

Utdelning 

På årsstämman den 10 april 2019 beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 
Styrelsen föreslår att kommande årsstämma beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2019. 

Framtidsutsikter 

Under 2020 bedömer bolaget att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet 
och prestanda kommer fortsätta att utvecklas positivt.  
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Finansiell kalender 

Årsstämma     1 april 2020 
Delårsrapport januari-mars 2020 28 april 2020 
Delårsrapport januari-juni 2020  18 augusti 2020 
Delårsrapport januari-september 2020  21 oktober 2020 
Bokslutskommuniké 2020  19 februari 2021 

Årsredovisning 2019 

Ovzons årsredovisning för 2019 beräknas vara tillgänglig senast vecka 11, den 10 mars, 2020 då den 
publiceras på Ovzons hemsida www.ovzon.com. 

Granskning av revisorer 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande 
översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag och de företag som ingår i koncernen bedöms 
stå inför. 

 

Stockholm den 19 februari 2020  

 

Magnus René   Anders Björkman  Lennart Hällkvist 
VD och Styrelseledamot  Styrelseordförande  Styrelseledamot  

 

Nicklas Paulson   Patrik Tigerschiöld  
Styrelseledamot   Styrelseledamot  

 

FNCA Sweden AB, +46(0)8 528 003 99, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 

 

Kontaktinformation 

Magnus René   Johan Brandt   Ovzon AB (publ) 
VD   CFO   Anderstorpsvägen 10, 
mre@ovzon.com jbr@ovzon.com  SE-171 54 Solna 
+1 781 266 6957 +46 703 69 33 00 +46 8 508 600 60 
+46 702 79 89 99    www.ovzon.com    
      Org nr 559079-2650  

mailto:info@fnca.se
mailto:mre@ovzon.com
mailto:jbr@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 2019 2018 2019 2018 

Nettoomsättning 65 315 52 804 231 642 207 883 

Övriga rörelseintäkter 7 497 2 059 13 681 2 115 

Inköpt satellitkapacitet och andra direkta kostnader -31 976 -30 070 -122 518 -117 211 

Övriga externa kostnader -11 338 -9 914 -45 065 -75 689 

Personalkostnader -15 640 -10 140 -47 542 -28 409 

Avskrivningar -192 -1 636 -18 779 -6 225 

Rörelseresultat 13 666 3 103 11 419 -17 536 

Finansiella intäkter -16 105 3 577 28 498 3 577 

Finansiella kostnader -103 -1 705 -1 129 -10 678 

Resultat efter finansiella poster -2 542 4 975 38 788 -24 637 

Skatt  -2 905 -1 003  -9 558 -1 003 

PERIODENS RESULTAT  -5 447 3 972 29 230 -25 640 

     

Periodens resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  -5 447 3 972 29 230 -25 640 

     

Resultat per aktie hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare, SEK1) -0,16 0,47 0,93 -3,63 

Resultat per aktie efter utspädning -0,16 0,47 0,91 -3,63 

Medelantal aktier, st1) 33 585 596 8 396 399 31 515 251 7 066 488 

1) Ingen utspädningseffekt förelåg under tidigare perioder. 

Koncernens rapport över totalresultat 

 

Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec 

TSEK 2019 2018 2019 2018 

Periodens resultat  -5 447 3 972 29 230 -25 640 

Övrigt totalresultat: 
  

  

Poster som senare ska omklassificeras till resultaträkningen: 

  

  

- Omräkningsdifferenser 6 873 -1 138 -5 369 -9 643 

Övrigt totalresultat netto efter skatt 6 873 -1 138 -5 369 -9 643 

Periodens totalresultat 1 426 2 834 23 861 -35 283 

     

Periodens totalresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 1 426 2 834 23 861 -35 283 

Periodens totalresultat 1 426 2 834 23 861 -35 283 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

 

31 Dec 31 Dec 

TSEK 2019 2018 

TILLGÅNGAR 1) 

  

Immateriella anläggningstillgångar 3 110 6 515 

Materiella anläggningstillgångar 532 093 38 011 

Nyttjanderättstillgångar 6 944 – 

Finansiella anläggningstillgångar 1 089 1 034 

Lager 15 960 5 291 

Kortfristiga fordringar 75 407 3 132 

Likvida medel 257 382 77 165 

SUMMA TILLGÅNGAR 891 985 131 148 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 796 296 72 978 

Uppskjutna skatteskulder - 1 089 

Skulder avseende leasing, räntebärande 7 154 – 

Kortfristiga skulder, räntebärande – 37 433 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 88 535 19 648 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 891 985 131 148 

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 2019 2018 

Eget kapital vid årets ingång 72 978 -120 562 

Periodens totalresultat 23 861 -35 283 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 694 373 222 661 

Utgivna personaloptioner (IFRS 2 effekt) 266 162 

Utgivna teckningsoptioner 4 818 – 

Ovillkorat aktieägartillskott – 6 000 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 796 296 72 978 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec 

TSEK 2019 2018 2019 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 7 754 2 854 27 026 -19 274 

Summa förändring i rörelsekapitalet  -4 182 -27 164  -17 401 -41 175 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 572 -24 310 9 625 -60 449 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -200 074 -11 277 -509 108 -12 101 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -342 5 342 654 947 90 493 

PERIODENS KASSAFLÖDE -196 844 -30 245 155 464 17 943 

     

Likvida medel vid periodens början 457 101 103 922 77 165 49 672 

Kursdifferens i likvida medel  -2 875 3 488 24 753 9 550 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 257 382 77 165 257 382 77 165 
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Noter, koncernen 

Not 1: Grund för upprättande samt redovisnings- och värderingsprinciper för 
koncernen 

Ovzonkoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de har antagits av 
EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34 
Delårsrapportering samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. Samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder tillämpas som i den 
senaste årsredovisningen förutom IFRS 16 som beskrivs nedan. Denna delårsrapport består av sidorna 
1-13 och ska läsas i sin helhet. 

Redovisningsprinciper gällande pågående investeringar och förskott 
Pågående investeringar avseende satellit värderas till direkta externa och interna utgifter direkt hänförliga 
till att bringa satelliten i stånd att kunna användas i enlighet med ledningens intentioner. Se not 4. 

Ovzon har ingått ett avtal med Maxar Technology, om ett byggande av en satellit. Samtidigt som 
leverantören av satelliten utför sin del av avtalet har Ovzon egna utgifter för sin del av arbetet med 
satelliten. En integrerad del av detta projekt är att Ovzon i takt med att projektet fortskrider finansierar 
projektet. Det innebär att finansieringen under en viss tid är ett förskott och sedan övergår till att bli det 
pågående satellitprojektet. Eftersom detta är ett integrerat projekt och av Ovzon ses som just ett projekt 
har Ovzon valt att redovisa projektet i en integrerad post benämnd Pågående nyanläggning och förskott i 
balansräkningen. 

Förutbetalda transaktionskostnader avseende bolagets lånefinansiering aktiveras som en del av 
anskaffningsvärdet av anläggningstillgången först när lånelöftet utnyttjas och lån redovisas. 

Transaktionskostnader erlagda innan lån upptas redovisas som förutbetalda kostnader och redovisas 
mot lånet när lånet verkställs i enlighet med IFRS 9. Därefter ingår transaktionskostnader som en del i 
effektivräntan. 

Nya eller ändrade redovisningsstandarder implementerade 2019 

Leasing 
IFRS 16 ersatte IAS 17 från och med 1 januari 2019. Enligt den nya standarden skall en tillgång 
(avseende en nyttjanderätt) och en finansiell skuld (avseende en skyldighet att betala leasingavgifter) 
redovisas i balansräkningen. Leasetagaren ska dela upp kostnaden för den leasade tillgången i 
avskrivningar samt räntebetalningar. 

Ovzons upptagna tillgångar avser främst förhyrda lokaler. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka 
den underliggande tillgången har ett mindre värde har undantagits. Vid införandet av standarden den 1 
januari 2019 upptogs en tillgång och leasingskuld (nuvärdet av framtida leasingbetalningar) om 8 306 
TSEK. 

I resultaträkningen har operationella leasingkostnader ersatts med avskrivningar på tillgången samt 
räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Av denna anledning kommer rörelseresultatet att öka, 
jämfört med tidigare perioder, då en del av leasingbetalningarna redovisas som en räntekostnad. 

I kassaflödesanalysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa 
kassaflödet och amortering av leasingskulder inom finansieringsverksamheten. Det resulterar således i 
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en positiv effekt på det operativa kassaflödet. Ovzon har valt att tillämpa den förenklade 
övergångsmetoden och har därför inte räknat om jämförelsetalen. 

Övriga nya standarder 
Inga övriga av EU godkända nya och ändrade standarder från IASB eller tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee bedöms påverka koncernens finansiella ställning i väsentlig omfattning. 

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 nyanläggning avseende materiell anläggningstillgång och 
förskott 

OverHorizon AB tecknade år 2015 ett avtal med Orbital Sciences Corporation om förvärv av en 
kommunikationssatellit med tillhörande markutrustning, support och utbildning. Erlagt förskott och 
nedlagt arbete kommer endast till vissa delar att kunna återanvändas i Ovzon 3 projektet varför bolaget i 
det andra kvartalet 2019 skrivit ned tidigare erlagda förskott med 12 297 TSEK. 

 
Pågående investering avser bolagets egen satellit Ovzon 3, satelliten beräknas vara färdigställd under år 
2021. 

  31 Dec  31 Dec 

Pågående investering: Ovzon 3, TSEK   2019   2018 

          

Ingående upparbetade kostnader och erlagda förskott 

 

35 613 

 

24 595 

Under året upparbetade kostnader och erlagda förskott 1) 

 

504 246 

 

11 018 

Omräkningsdifferens 

 

-1 552 

 

– 

Utgående ackumulerade aktiverade kostnader 

 

538 307 

 

35 613 

     

Ingående nedskrivningar 

 

– 

 

– 

Årets nedskrivningar 2) 

 

-12 297 

 

– 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 2) 

 

-12 297 

 

– 

     

Utgående redovisat värde 3)   526 010   35 613 

     

1) Av periodens aktiveringar avser 8 033 TSEK internt arbete för 2019 
2) Nedskrivning avser del av erlagt förskott 2015 till Orbital 
3) Jämte utgående redovisat värde redovisas förutbetalda transaktionsutgifter om 60 299 TSEK enligt IFRS 9 
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Not 5: Skatt 

Uppskjuten skattefordran på sparade underskottsavdrag har ej åsatts något värde i balansräkningen. 

Not 6: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Inga förändringar per balansdagen sedan avlämnad årsredovisning 2018 

Not 7: Närståendetransaktioner 

Bolaget har under perioden slutamorterat 38 093 TSEK gällande låneskulderna och upplupna räntor till 
Etheron AB och Equi Performance AB. Av amorterad likvid användes 14 293 TSEK till att teckna aktier i 
bolaget i samband med företrädesemissionen i det första kvartalet.  

Bolaget har vidare fakturerat OverHorizon (Cyprus) Plc 1 380 TSEK för resurser och diverse 
omkostnader som debiterats Ovzon AB. 

Not 8: Händelser efter balansdagen 

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB. 

Utökat nätverk av distributionspartners med Network Innovations, Bansat och Orbita. 

 

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 2019 2018 2019 2018 

Nettoomsättning 17 577 2 410 21 807 6 640 

Övriga rörelseintäkter 173 2 3 324 18 

Övriga externa kostnader  -3 666 -3 764  -14 767 -23 882 

Personalkostnader -3 211 -1 520 -8 580 -2 408 

Rörelseresultat 10 873 -2 872 1 784 -19 632 

Finansiella intäkter -6 970 5 343 40 681 5 844 

Finansiella kostnader – -169 – -169 

Resultat efter finansiella poster 3 903 2 302 42 465 -13 957 

Bokslutsdispositioner – 14 000 – 14 000 

Skatt – -11 11 -11 

PERIODENS RESULTAT 3 903 16 291 42 476 32 

Moderföretagets rapport över totalresultat 

 
Okt–Dec Okt–Dec Jan–Dec Jan–Dec 

TSEK 2019 2018 2019 2018 

Periodens resultat 3 903 16 291 42 476 32 

Övrigt totalresultat: – – – – 

Periodens totalresultat 3 903 16 291 42 476 32 

Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

 

31 Dec 31 Dec 

TSEK 2019 2018 

TILLGÅNGAR 1) 
  

Andelar i koncernföretag 26 605 1 605 

Fodringar i koncernföretag 695 251 187 574 

Kortfristiga fordringar 66 637 1 119 

Likvida medel 211 070 41 774 

SUMMA TILLGÅNGAR 999 563 232 072 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)   

Eget kapital  970 863 229 197 

Skulder till närstående/koncernföretag 2) – – 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 28 700 2 875 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 999 563 232 072 

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 
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Moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag 

 
31 Dec 31 Dec 

TSEK 2019 2018 

Eget kapital vid årets ingång  229 197 504 

Periodens totalresultat 42 476 32 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 694 373 222 661 

Utgivna teckningsoptioner 4 817 – 

Ovillkorat aktieägartillskott – 6 000 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 970 863 229 197 
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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 2018. 

Not 2: Transaktioner med närstående 

Bolaget har fakturerat OverHorizon (Cyprus) Plc 1 380 TSEK för diverse omkostnader som debiterats 
Ovzon AB. 

Not 3: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Inga förändringar per balansdagen sedan avlämnad årsredovisning 2018 

Not 4: Fordringar koncernföretag 

 31 Dec 31 Dec 

Fordringar koncernföretag, TSEK 2019 2018 

OverHorizon AB 409 775 50 197 

OverHorizon OHO 1 Limited 115 047 136 672 

OverHorizon Communications Group LLC 285  70 

OverHorizon LLC 170 144 635 

Total 695 251 187 574 

 

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. 

Not 5: Händelser efter balansdagen 

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 84,5 MSEK till Stena Finans AB. 
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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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