
OVZON 
 
 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019 
 

Lönsamt kvartal och lyckad emission 750 MSEK 
 
KVARTALET JANUARI–MARS 2019  

• Nettoomsättningen uppgick till 53 361 TSEK (46 311). 
• Rörelseresultatet uppgick till 4 660 TSEK (-11 623). 
• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4 660 TSEK (414). 
• Resultat efter skatt uppgick till 21 333 TSEK (-14 940). 
• Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (neg: 2,99). 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

• Bolaget har slutfört en nyemission om ca 750 MSEK (före emissionskostnader). 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit Ovzon 3 
om 56 MUSD (ca 520 MSEK) gällande de tre första åren. 

• Bolaget har även genom avtal med Intelsat säkrat kapacitet på deras kommande satellit, IS-39, vilket 
möjliggör expansion av nuvarande tjänst. 

• Vid årsstämman den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även till ny 
ordförande i styrelsen.  

• I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per Wahlberg, grundare, till Magnus 
René, som även sitter i styrelsen. Per fortsätter inom bolaget som vice VD och i en roll inom 
innovation och utveckling. 
 

NYCKELTAL 
 jan–mar jan–mar jan–dec 
TSEK 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 53 361 46 311 207 883 

Rörelseresultat 4 660 -11 623 -17 536 

Justerat rörelseresultat* 4 660 414 8 524 

Rörelsemarginal 9% neg. neg. 

Justerad rörelsemarginal* 9% 1% 4% 

Periodens resultat efter skatt 21 333 -14 940 -25 640 

Resultat per aktie, SEK 0,71 -2,99 -3,63 
 

*Exklusive jämförelsestörande poster  

 

 
 

 
“Vi har under första kvartalet säkrat 750 MSEK i 
nyemission för delfinansiering av Ovzon 3. Tillsammans 
med nya avtal har vi därmed tagit ytterligare kliv mot våra 
mål.”  
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KOMMENTAR FRÅN VD 
 

Stark början på året med order på 520 MSEK 
 
GENOMFÖRD NYEMISSION, FORTSATT INNOVATION OCH VIKTIGA AVTAL PÅ PLATS  
Under första kvartalet har vi haft fortsatt mycket hög aktivitet inom alla områden. Vi har tagit ett mycket viktigt 
steg för att skicka upp vår första egna satellit, Ovzon 3. I januari tillfördes bolaget 750 MSEK före 
emissionskostnader i en företrädesemission, där huvudägarna Investment AB Öresund och Bure Equity AB 
ökade sitt ägande i bolaget. 
 
FORTSATT HÖGT AFFÄRSTEMPO 
Vi har rekryterat nyckelpersoner inom flera områden. Utvecklingen av vår OBP (On-board-processor) har fortsatt 
enligt plan. Under kvartalet och även efter perioden har vi utfört ett flertal framgångsrika demonstrationer av vår 
mobila bredbandstjänst för bland annat europeiska organisationer, såväl försvarsknutna som civila, vilket radikalt 
flyttat fram Ovzons position på marknaden för satellitkommunikation. Efter kvartalet har två mycket viktiga avtal 
tecknats med Intelsat, världens största satellitoperatör. Det första avtalet innebär att Intelsat köper Ovzons tjänster 
på den planerade nya satelliten Ovzon 3 med ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK) fördelat på upp 
till tre år med start 2021. Ordern innebär att bolaget per rapportdatumet har en orderstock om cirka 600 MSEK på 
leasade och den framtida egna satelliten. När Ovzon 3 är i drift kommer det ge Intelsat möjligheten att återförsälja 
Ovzons unika mobila bredbandstjänst till sina kunder. Det andra avtalet innebär att Ovzon har säkrat ytterligare 
kapacitet för att kunna expandera nuvarande tjänst. Avtalet är flerårigt där Intelsat erbjuder Ovzon kapacitet och två 
styrbara antenner på sin planerade nya satellit, Intelsat 39 (IS-39). Satelliten väntas driftsättas under tredje kvartalet 
2019 och möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.  
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT 
Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst 
förklaras av en starkare dollarkurs. Intäkterna väntas framöver ligga relativt konstant, med befintliga kontrakt, till 
dess vi kan erbjuda våra kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda – exempelvis genom de 
avtal vi tecknat under och efter kvartalet. Dessa avtal beräknas tillsammans öka vår kapacitet med cirka 40 procent.  
 
Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet högre jämfört med föregående år. Vårt 
rörelseresultat ökade till 4 660 TSEK jämfört med ett underskott föregående år på -11 623 TSEK. Föregående år 
belastades i och för sig av satellitflytt och noteringskostnader. Det kan ändå noteras att lönsamheten utöver detta 
ökat med drygt 4 MSEK från ett litet positivt resultat till ovanstående rörelseresultat.  
 
VIKTIG DEL AV FINANSIERINGEN AVKLARAD 
Vi har under kvartalet tagit viktiga steg i vår strategi för framtida tillväxt genom uppskjutningen av en egen satellit. 
Den nya satelliten kommer att öka tillgänglig kapacitet och därmed kraftigt höja bolagets intäktspotential, förbättra 
rörelsemarginaler samt ge oss ytterligare försprång i teknik och prestanda. Den totala investeringskostnaden för 
satelliten inklusive tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring uppskattas till 1,5 miljarder SEK. Hälften av 
finansieringen är nu avklarad tack vare den fullt ut garanterade företrädesemissionen i januari. Nästa steg för 
bolaget blir nu att slutföra lånefinansieringen av satelliten om 750 MSEK - ett arbete som vi fortsätter med under 
2019.  
 
Sammantaget har vi under första kvartalet 2019 tagit ytterligare kliv mot våra mål. Ovzon har ett starkt team med 
rätt kompetens och erfarenhet för att både leverera på nuvarande strategi och revolutionera vår bransch.  
Vi har marknadens mest högpresterande mobila bredbandstjänst via satellit, som kombinerar hög datahastighet 
med hög mobilitet. Vi går nu in i en intressant och intensiv fas i projektet med egna satelliter samtidigt som vi 
fortsätter utvärdera möjligheter för tillväxt genom leasad kapacitet och fler kunder.  
 
I samband med denna kvartalsrapport kommer jag efter cirka 12 år sedan bolagets grundande att lämna över VD-
skapet till vår styrelseledamot Magnus René som har stor erfarenhet av att leda internationellt inriktade börsföretag. 
När vi nu går in i en ny fas ser jag fram emot att kunna fokusera på det jag brinner för – affärsutveckling och 
innovation! 
 
 
Per Wahlberg, avgående 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  
3 MÅN 2019, MSEK 
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Finansiell översikt 
UTVECKLING UNDER 2019 
 
 
 jan–mar jan–mar jan–dec 
TSEK 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 53 361 46 311 207 883 

Rörelseresultat 4 660 -11 623 -17 536 

Justerat rörelseresultat* 4 660 414 8 524 

Rörelsemarginal 9% neg. neg. 

Justerad rörelsemarginal* 9% 1% 4% 

Resultat efter finansiella poster 21 321 -14 940 -24 637 

Periodens resultat efter skatt 21 333 -14 940 -25 640 

 
*Exklusive jämförelsestörande poster 

 
NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 53 361 TSEK (46 311). Intäktsökningen för kvartalet förklaras 
främst av att intäkterna i SEK har påverkats positivt av den genomsnittliga kursen för USD som under 
kvartalet var 9,17 (8,11). 
 
RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 4 660 TSEK (-11 623). Det första kvartalet föregående år belastades 
med jämförelsestörande kostnader om -12 037 TSEK. De jämförelsestörande kostnaderna föregående år 
avsåg kostnader för börsnotering om -5 552 TSEK samt flytt av en satellit till en av koncernens banpositioner 
till en kostnad om -6 485 TSEK.  
 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
Finansnettot för kvartalet uppgick till 16 661 TSEK (-3 317) med ett resultat efter finansiella poster om  
21 321 TSEK (-14 940). Det starka finansnettot är ett resultat av en lägre skuldsättning samt valutaeffekter om 
15 538 TSEK på den del av bolagets likviditet som hålls i US-dollar. 
 
RESULTAT EFTER SKATT 
Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 21 333 TSEK (-14 940). 
 
KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till 24 659 TSEK (-28 078). 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -41 070 TSEK (-115). Investeringarna var 
främst hänförliga till den ombordprocessor (OBP) som skall integreras i bolagets egen satellit (Ovzon 3).  
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till 679 757 TSEK (-). Under kvartalet har 
bolaget amorterat räntebärande skulder om 14 293 TSEK samt genomfört en företrädesemission vilken 
tillförde bolaget 748 119 TSEK (före emissionskostnader om 53 746 TSEK).  
 
Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till 663 346 TSEK (-28 193). 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till 752 363 TSEK jämfört med 77 165 TSEK vid årets 
ingång. Eget kapital uppgick till 784 037 TSEK, jämfört med 72 978 vid årets ingång. Soliditeten uppgick till 90 
procent, jämfört med 56 procent vid årets ingång.  
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Övriga upplysningar 
 
LEDNINGS- OCH STYRELSEFÖRÄNDRINGAR 
Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även till 
ny ordförande i styrelsen. Två ledamöter, Kennet Lejnell och Peter Näslund, avböjde omval. 
 
I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per Wahlberg, grundare, till Magnus René, som 
även sitter i styrelsen. Per fortsätter inom bolaget som vice VD och i en roll inom innovation och utveckling. 
 
ORGANISATION OCH MEDARBETARE 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 19 (14) 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 2018. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

• Bolaget har slutfört en nyemission ca om 750 MSEK (före emissionskostnader). 
• Ovzon AB publicerade årsredovisning för 2018. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

• Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit; Ovzon 
3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK), ett så kallat ”Precapacity”-kontrakt gällande de tre första åren. 

• Bolaget har även tecknat avtal med Intelsat för kapacitet på deras kommande satellit; IS-39, vilket 
ökar möjlig kapacitet för kunderna. 

• Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs 
även till ny ordförande i styrelsen. Kennet Lejnell och Peter Näslund avböjde omval och övriga 
styrelseledamöter omvaldes. 

• I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per Wahlberg, grundare, till Magnus 
René, som även sitter i styrelsen. Per fortsätter inom bolaget som vice VD och med en roll inom 
innovation och utveckling. 

 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader. 
Moderbolagets nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 689 TSEK (1 410) med ett resultat efter finansiella 
poster på 13 024 TSEK (-5 420). Likvida medel per balansdagen var 725 664 TSEK och vid årets ingång  
41 774 TSEK. Investeringar under kvartalet uppgick till 0 TSEK (-). Eget kapital uppgick till 936 594 TSEK, 
jämfört med 229 197 TSEK vid årets ingång. Antalet anställda är 2 (-). 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Bolaget har under kvartalet amorterat 14 293 TSEK av låneskulderna och upplupna räntor till Etheron AB och Equi 
Performance AB. Amorterad likvid användes i sin helhet till att teckna aktier i bolaget i samband med 
företrädesemissionen. Bolaget har vidare fakturerat OverHorizon (Cyprus) Plc 278 TSEK för 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. 
 
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. 
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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. Någon utspädningseffekt 
har ej beaktats i föreliggande rapport då periodens genomsnittskurs ej nått den avtalade teckningskursen.  
 
UTDELNING  
Årsstämman den 10 april 2019 beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.  
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Inför 2019 bedömer bolaget att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och 
prestanda kommer fortsätta att utvecklas positivt. Bolaget räknar med att kunna förbättra såväl omsättning 
som resultat för helåret 2019. 
 
FINANSIELL KALENDER  
Delårsrapport januari-juni 2019  23 augusti 2019 
Delårsrapport januari-september 2019  15 november 2019 
Bokslutskommuniké 2019  19 februari 2020 
 
 
Stockholm den 6 maj 2019  
 
Per Wahlberg  Anders Björkman Lennart Hällkvist 
VD  Styrelseordförande Styrelseledamot  
 
 
Nicklas Paulson Magnus René  Patrik Tigerschiöld 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
   
 
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 måndagen den 6 maj 2019 kl. 08:00. 
 
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 
 
KONTAKTINFORMATION 
Per Wahlberg   Johan Brandt  Ovzon AB (publ) 
VD  CFO  Anderstorpsvägen 10, 
pwa@ovzon.com jbr@ovzon.com SE-171 54 Solna 
    www.ovzon.com 
    Org nr 559079-2650 

+46 8 508 600 60 
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Finansiella rapporter, koncernen 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 jan–mar jan–mar Helår 
TSEK 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 53 361 46 311 207 883 

Övriga rörelseintäkter 315 113 2 115 

Inköpt satellitkapacitet och andra direkta kostnader -28 481 -25 342 -117 211 

Övriga externa kostnader -9 515 -26 183 -75 689 

Personalkostnader -8 978 -5 092 -28 409 

Avskrivningar -2 042 -1 430 -6 225 

Rörelseresultat 4 660 -11 623 -17 536 

Finansiella intäkter 17 160 593 3 577 

Finansiella kostnader -499 -3 910 -10 678 

Resultat efter finansiella poster 21 321 -14 940 -24 637 

Skatt 12 - -1 003 

PERIODENS RESULTAT 21 333 -14 940 -25 640 

    

Periodens resultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 21 333 -14 940 -25 640 

    

Resultat per aktie hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare, SEK1) 0,71 -2,99 -3,63 

Medelantal aktier, st1) 30 413 623 5 000 000 7 066 488 
    
1) Ingen utspädningseffekt föreligger.    

 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 jan–mar jan–mar Helår 
TSEK 2019 2018 2018 
Periodens resultat 21 333 -14 940 -25 640 

Övrigt totalresultat:    

Poster som senare ska omklassificeras till resultaträkningen:    

- Omräkningsdifferenser -4 712 -1 898 -9 643 

Övrigt totalresultat netto efter skatt -4 712 -1 898 -9 643 

Periodens totalresultat 16 621 -16 838 -35 283 

    

Periodens totalresultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 16 621 -16 838 -35 283 

Periodens totalresultat 16 621 -16 838 -35 283 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 31 mar 31 mar 31 dec 
TSEK 2019 2018 2018 

TILLGÅNGAR 1)    

Immateriella anläggningstillgångar 5 299 9 967 6 515 

Materiella anläggningstillgångar 79 713 26 566 38 011 

Nyttjanderättstillgångar 8 077 – – 

Finansiella anläggningstillgångar 1 060 665 1 034 

Lager 6 359 2 511 5 291 

Kortfristiga fordringar 22 248 23 019 3 132 

Likvida medel 752 363 22 095 77 165 

SUMMA TILLGÅNGAR 875 119 84 823 131 148 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)    

Eget kapital 784 037 -131 401 72 978 

Långfristiga skulder, räntebärande – 72 228 – 

Uppskjutna skatteskulder 1 089 1 288 1 089 

Skulder avseende leasing, räntebärande 8 135 – – 

Kortfristiga skulder, räntebärande 23 493 101 427 37 433 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 58 365 41 281 19 648 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 875 119 84 823 131 148 
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 mar 31 mar 31 dec 
TSEK 2019 2018 2018 

Eget kapital vid årets ingång 72 978 -120 562 -120 562 

Periodens totalresultat 16 621 -16 838 -35 283 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 694 373 – 222 661 

Utgivna personaloptioner 65 – 162 

Ovillkorat aktieägartillskott – 6 000 6 000 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 784 037 -131 400 72 978 

 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
 jan–mar jan–mar Helår 
TSEK 2019 2018 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 4 364 -9 289 -19 274 

Summa förändring i rörelsekapitalet 20 295 -18 789 -41 175 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 659 -28 078 -60 449 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 070 -115 -12 101 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 679 757 – 90 493 

PERIODENS KASSAFLÖDE 663 346 -28 193 17 943 

    

Likvida medel vid periodens början 77 165 49 672 49 672 

Kursdifferens i likvida medel  11 852 616 9 550 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 752 363 22 095 77 165 
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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 16 som 
beskrivs nedan. Denna delårsrapport består av sidorna 1-14 och ska läsas i sin helhet.  
 
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 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 samt 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 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 
Koncernen har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser vid utgången av perioden. 
 
NOT 7: NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
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Bolaget har under kvartalet amorterat 14 293 TSEK av låneskulderna och upplupna räntor till Etheron AB och Equi 
Performance AB. Etheron AB är Per Wahlbergs bolag och Equi Performance AB är Kennet Lejnells bolag. 
Amorterad likvid användes i sin helhet till att teckna aktier i bolaget i samband med företrädesemissionen. Bolaget 
har vidare fakturerat OverHorizon (Cyprus) Plc 278 TSEK för diverse omkostnader som debiterats Ovzon AB. 
 
NOT 8: HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

• Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande satellit; Ovzon 3 om 
56 MUSD (ca 520 MSEK), ett så kallat ”Precapacity”-kontrakt gällande de tre första åren. 

• Bolaget har även tecknat avtal med Intelsat för kapacitet på deras kommande satellit; IS-39, vilket ökar 
möjlig kapacitet för kunderna. 

• Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även 
till ny ordförande i styrelsen. Kennet Lejnell och Peter Näslund avböjde omval och övriga styrelseledamöter 
omvaldes. 

• I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per Wahlberg, grundare, till Magnus René, 
som även sitter i styrelsen. Per fortsätter inom bolaget med en roll inom innovation och utveckling. 

 
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 
 jan–mar jan–mar Helår 
TSEK 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 1 689 1 410 6 640 

Övriga rörelseintäkter – - 18 

Övriga externa kostnader -4 123 -6 830 -23 882 

Personalkostnader -1 936 - -2 408 

Rörelseresultat -4 370 -5 420 -19 632 

Finansiella intäkter 17 419 - 5 844 

Finansiella kostnader -25 - -169 

Resultat efter finansiella poster 13 024 -5 420 -13 957 

Bokslutsdispositioner 1 - 14 000 

Skatt -1 - -11 

PERIODENS RESULTAT 13 024 -5 420 32 
 
MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 jan–mar jan–mar Helår 
TSEK 2019 2018 2018 

Periodens resultat 13 024 -5 420 32 

Övrigt totalresultat: – – – 

Periodens totalresultat 13 024 -5 420 32 
 
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 31 mar 31 mar 31 dec 
TSEK 2019 2018 2018 

TILLGÅNGAR 1)    
Andelar i koncernföretag 1 605 305 1 605 

Fodringar i koncernföretag 212 558 6 605 187 574 

Kortfristiga fordringar 1 621 1 122 1 119 

Likvida medel 725 664 79 41 774 

SUMMA TILLGÅNGAR 941 448 8 111 232 072 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)    

Eget kapital  936 594 1 084 229 197 

Skulder till närstående/koncernföretag 2) – 3 896 – 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 4 854 3 131 2 875 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 941 448 8 111 232 072 
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. 

 
MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 31 mar 31 mar 31 dec 
TSEK 2019 2018 2018 

Eget kapital vid årets ingång  229 197 504 504 

Periodens totalresultat 13 024 -5 420 32 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 694 373 – 222 661 

Ovillkorat aktieägartillskott – 6 000 6 000 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 936 594 1 084 229 197 
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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 278 TSEK för diverse omkostnader som debiterats Ovzon AB. 
 
NOT 3: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns vid utgången av perioden. 
 
 
NOT 4: FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG 
 
Fordringar koncernföretag, TSEK 2019-03-31 2018-12-31 
OverHorizon AB 69 226 50 197 
OverHorizon OHO 1 Limited 142 628 136 672 
OverHorizon Communications Group LLC 70 70 
OverHorizon LLC 635 635 

Total 212 558 187 574 
 
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. 
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 

• Vid ordinarie bolagsstämma den 10 april valdes Anders Björkman till ny styrelseledamot. Han utsågs även 
till ny ordförande i styrelsen. Kennet Lejnell och Peter Näslund avböjde omval och övriga styrelseledamöter 
omvaldes. 
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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  
• Delårsrapport januari-juni 2019   23 augusti 2019 
• Delårsrapport januari-september 2019   15 november 2019 
• Bokslutskommuniké 2019   19 februari 2020 

 

KONTAKTINFORMATION 
Anders Björkman Per Wahlberg 
Styrelseordförande VD   
abj@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  


