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Delårsrapport januari-september 2020 

Bygger för tillväxt 2021 
Perioden januari–september 2020  

• Nettoomsättningen uppgick till 126 844 TSEK (166 327). 
• Rörelseresultatet uppgick till -28 958 TSEK (-2 247). 
• Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -28 958 (10 050) TSEK. 
• Resultat efter skatt uppgick till -48 366 TSEK (34 677). I resultatet ingår valutaomräkningar och 

finansiella transaktionskostnader med -22 351 (43 577) TSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (1,13). 

Kvartalet juli–september 2020  
• Nettoomsättningen uppgick till 32 285 TSEK (56 979). 
• Rörelseresultatet uppgick till -17 000 TSEK (2 142).  
• Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär -17 000 (2 142) TSEK. 
• Resultat efter skatt uppgick till -30 180 TSEK (26 259). I resultatet ingår valutaomräkningar och 

finansiella transaktionskostnader med  -13 044 (27 835) TSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (0,78). 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Ny order från IGC för amerikanska försvaret om totalt 3,9 MUSD. Ordern omfattar bland annat 

kapacitet på en styrbar antenn på IS-39. Ordern levereras från september 2020.  
• Avtal med Intelsat om kapacitet på IS-39 och IS-37 som väsentligt utökar kapacitet och räckvidd 

för Ovzons tjänst. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Ovzon genomför lyckad demonstration för kommunikation ombord på helikopter. 
• Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2021 offentliggjord. 
• Avtal med Hellas-sat om satellitkapacitet i Europa och Mellanöstern. 

Nyckeltal 
        

  Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår  

 TSEK 2020 2019 2020 2019 2019  

 Nettoomsättning 32 285 56 979 126 844 166 327 231 642  

 Rörelseresultat -17 000 2 142 -28 958 -2 247 11 419  

 Justerat rörelseresultat* -17 000 2 142 -28 958 10 050 23 716  

 Periodens resultat efter skatt -30 180 26 259 -48 366 34 677 29 230  

 Resultat per aktie, SEK -0,55 0,78 -1,19 1,13 0,93  

  
*Exklusive kostnader av engångskaraktär. Jämförelsestörande poster 2019 avser nedskrivning av förskott till Orbital. Se not 5 
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Kommentar från VD 
Trots den bromsande effekt som pandemin innebär för våra marknadsaktiviteter har det varit ett 
händelserikt kvartal, med viktiga händelser som stärker vårt erbjudande för framtiden. Utvecklingen av 
vår egen kommande satellit Ovzon 3 löper på enligt plan och vi ser allt tydligare vilka möjligheter som det 
öppnar upp för oss.  

Kvartalsutfall som förväntat 

Våra marknadsaktiviteter har fortsatt begränsats av Covid-19 under kvartalet men under september har 
vi åter kunnat börja träffa kunder och affärspartners. De för branschen viktiga mässorna fortsätter att 
ställas in eller skjuts upp.  

Det turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och det lägre sexmånaderskontraktet 
från US DoD som tecknades i mars innebär, som vi tidigare kommunicerat, att omsättningen och 
lönsamheten kortsiktigt försvagats. Kvartalsutfallet blev enligt våra förväntningar men lägre än förra året.  

Den lägre omsättningen får direkt påverkan på vårt bruttoresultat då det innebär att vi har ett lägre 
utnyttjande av vår inhyrda satellitkapacitet. Kontraktet med US DoD som förnyades i slutet på juli löper 
från och med september på en något högre nivå då vi utökade erbjudandet med en styrbar antenn på 
Intelsats IS-39-satellit, där vi hyr kapacitet för vår tjänst. 

Nytt kapacitetsavtal och tekniska framsteg 

För att säkra ytterligare kapacitet och täckning i det viktiga frekvensbandet Ku30b avtalade vi i augusti 
med Intelsat om tillgång till tre kraftfulla styrbara antenner på satelliterna Intelsat 39 (IS-39) och Intelsat 
37 (IS-37). Avtalet är på fyra år och ersätter och utvidgar det tidigare avtalet gällande kapacitet på IS-39. 
Genom avtalet förbinder vi oss att hyra kapacitet för ca 10 MUSD per år under fyra år. Denna nya 
kapacitet gör det möjligt för oss att bygga ett nätverk där vi, med de styrbara antennerna, kan erbjuda 
satellitkapacitet över i stort sett hela världen. Avtalet med Intelsat är därför ett viktigt steg för Ovzon 
genom att det utökar våra möjligheter att betjäna kunder med krav på tjänster med hög bandbredd och 
hög tillgänglighet, och det banar därmed väg för vår kommande satellit Ovzon 3.  

I oktober ingick vi i ett avtal med Hellas-sat, där vi får tillgång till deras satellitkapacitet över stora delar av 
Europa och Mellanöstern och delar intäkter på såld kapacitet. Avtalet liknar det avtal vi har med Hispasat 
och kompletterar det eftersom det säkrar kapacitet på en utökad geografi. Genom avtalen med Intelsat 
säkrar vi kapacitet liknande den kommande kapacitet på Ovzon 3 och genom avtalen med Hispasat och 
Hellas-sat kan vi dessutom erbjuda näst intill global räckvidd. 

I september genomförde vi en lyckad demonstration av Ovzons prestanda ombord på en helikopter. 
Under flygning med en Blackhawk helikopter, i kraftigt regn, visades överföringshastigheter på upp till 17 
Mbps på både mottagning och sändning, med möjligheten till överföring av HD-video och videokonferens 
ombord på helikoptern. Överföring av denna bandbredd genom rotorn på en helikopter saknar motstycke 
och kommer att ha stor inverkan för användandet av vår teknologi på både bemannade och obemannade 
plattformar framöver. 
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Ovzon 3 följer tidplan 
Ovzon 3 som nu är under produktion hos vår partner Maxar i USA är planerad att skjutas upp under 
fjärde kvartalet 2021. Satellitbyggnationen löper på enligt plan. Med Ovzon 3 flerfaldigas vår kapacitet 
och satelliten ger oss möjlighet att erbjuda en än bättre prestanda och utökad funktionalitet. Ovzon 3 är 
den första av ett antal planerade satelliter för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna 
satelliter.  

Vi rustar för tillväxt 2021 

Omvärldsfaktorerna fortsätter att vara utmanande och vi förväntar oss inte någon förbättring under 2020. 
Detta påverkar vår möjlighet att ta nya affärer och omsättningstakten under det avslutande kvartalet 2020 
kommer därmed att vara i nivå med omsättningstakten under andra och tredje kvartalet, vilket innebär att 
omsättningen för 2020 blir lägre än för 2019.  

Vi ser fortsatt starka tecken på att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet 
och prestanda på längre sikt kommer fortsätta att utvecklas positivt. Ovzon har en stark balansräkning 
och en utmärkt position med att kapitalisera på den mycket stora intäktsmöjlighet som Ovzon 3 innebär. 
Vi räknar med att under året kontraktera nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på 
Ovzon 3 och vi rustar för att vara i position att växa under 2021. 

 
Magnus René, VD  
 
FNCA Sweden AB, +46(0)8 528 003 99, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 
 
Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, 
för offentliggörande onsdagen den 21 oktober 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.  
 
 
 
 
 
 
 

Kort om Ovzon 
 
 

Kundsegment Nyckeltrender Försäljning, MSEK 
 

Försvar 
NGOs 
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Finansiell översikt 
Utveckling under perioden 
        
  Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår  
 TSEK 2020 2019 2020 2019 2019  
 Nettoomsättning 32 285 56 979 126 844 166 327 231 642  

 Rörelseresultat -17 000 2 142 -28 958 -2 247 11 419  

 Justerat rörelseresultat* -17 000 2 142 -28 958 10 050 23 716  

 Periodens resultat efter skatt -30 180 26 259 -48 366 34 677 29 230  

 Resultat per aktie, SEK -0,55 0,78 -1,19 1,13 0.93  

  
*Exklusive kostnader av engångskaraktär. Jämförelsestörande poster 2019 avser nedskrivning av förskott till Orbital. Se not 5  

 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 32 285 (56 979) TSEK. Nettoomsättningen för första nio 
månaderna uppgick till 126 844 (166 327) TSEK. Den lägre omsättningen är ett resultat av de, i 
förhållande till tidigare kontrakt, lägre kontrakten med amerikanska försvaret som för perioden mars till 
december genom två kontrakt uppgår till 10,8 MUSD. Den lägre volymen beror på förändrade 
geografiska behov, vissa budgetbegränsningar samt validering av ny kapacitet på IS-39. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -17 000 (2 142) TSEK. Rörelseresultatet för första nio 
månaderna uppgick till -28 958 (-2 247) TSEK. Rörelseresultatet har i betydande omfattning påverkats av 
det i mars 2020 förnyade sexmånaderskontraktet med amerikanska försvaret. Kontraktsvolymen uppgick 
till 6,9 MUSD jämfört med 13,7 MUSD för föregående sexmånadersperiod samtidigt som kostnaden för 
leasad satellitkapacitet varit oförändrad. Den lägre volymen har också inneburit att bolaget under det 
tredje kvartalet har haft viss osåld satellitkapacitet för vilken bolaget burit kostnader. 
 
Det nya kapacitetsavtalet med Intelsat gällande kapacitet på IS-39 och IS-37 sträcker sig över totalt 48 
månader. Bolaget fick tillgång till IS-39 den 1 september och har under månaden haft 50% beläggning 
(kapacitet på en av de två styrbara antennerna är kontrakterade). Tillgång till IS-37 får bolaget den 1 
januari 2021. 

Resultat efter finansiella poster 
Finansnettot för kvartalet uppgick till -13 044 (27 835) TSEK och resultatet efter finansiella poster 
uppgick därmed till -30 044 (29 977) TSEK. Finansnettot för första nio månaderna uppgick till -22 351 (43 
577) TSEK med ett resultat efter finansiella poster om -51 309 (41 330) TSEK.  
 
Jämte valutaeffekter om -7 533 TSEK på den del av bolagets likviditet och koncernmellanhavanden som 
hålls i US-dollar är det svaga finansnettot ett resultat av kostnadsförda förutbetalda transaktionsutgifter 
om -14 818 TSEK under det andra kvartalet. De förutbetalda transaktionsutgifterna är kopplade till den 
subordinerade lånefacilitet som ersattes av eget kapital under detta kvartal.  
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Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till -30 180 (26 259) TSEK. Resultat efter skatt uppgick för första 
nio månaderna till -48 366 (34 677) TSEK).  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till 62 675 (9 463) TSEK och för första 
nio månaderna till 13 657 (6 053) TSEK.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -135 726 (-263 750) TSEK och för 
första nio månaderna till -375 886 (-309 034) TSEK. Investeringarna var främst hänförliga till bolagets 
första egna satellit (Ovzon 3), ett projekt som beräknas vara klart under 2021 (se vidare not 5).   
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till 2 683 (-24 137) TSEK och för första 
nio månaderna till 582 976 (655 289) TSEK. Under perioden har bolaget genomfört två riktade 
emissioner och en företrädesemission som totalt tillfört bolaget 588 624 TSEK (före emissionskostnader 
om 7 630 TSEK). 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till 476 181 TSEK jämfört med 257 382 TSEK vid 
årets ingång. Eget kapital uppgick till 1 335 097 TSEK, jämfört med 796 296 TSEK vid årets ingång. 
Soliditeten uppgår till 88 procent (89). 

Utestående optioner 
Bolaget införde under 2018 två incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2018/2021” och 
”Personaloptionsprogram 2018/2021”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade 
optioner, totalt 167 000 stycken och övrig personal har tecknat 121 000 optioner. Efter 
företrädesemission i januari 2019 samt i juni 2020 har villkoren för teckningsoptionsprogram och 
personaloptionsprogram räknats om. Varje option berättigar till teckning av 2,06 nya aktier i bolaget till en 
kurs om 58,32 SEK per aktie. Om samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en 
utspädning om 1,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna 
löper från den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021.  
 
I samband med upptagandet av den subordinerade lånefaciliteten om 200 000 TSEK den 3 juli 2019 
emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till de subordinerade långivarna. Efter företrädesemission i juni 
2020 har villkoren för teckningsoptionerna räknats om. Varje option berättigar till teckning av 1,02 nya 
aktier i bolaget till en kurs om 98,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna löper över maximalt 5 år och får 
utnyttjas för teckning av aktier t o m den 3 juli 2024. 
 
Vid en extra bolagsstämma den 18 maj 2020 beslutades att emittera maximalt 900 000 optioner under 
”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade 
optioner, totalt 450 000 stycken och övrig personal har tecknat sammanlagt 200 000 optioner. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 102,10 SEK per aktie. Om 
samtliga tilldelade optioner används i optionsprogrammen sker en utspädning om 1,4 procent av aktierna 
och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 18 juni 2023 till och med 
den 18 juli 2023. 
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Ledning och organisation 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 30 (25) medarbetare. Styrelsen och Magnus 
René förlängde i maj Magnus Renés VD-avtal till och med slutet av 2021. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i strategiska och operationella risker relaterade 
till affärsverksamheten och risker relaterade till finansieringsverksamheten. Inga avgörande förändringar 
av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer utöver Covid-19 har skett under perioden. En detaljerad 
redovisning av Ovzons risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i Ovzons 
årsredovisning 2019.  

Effekter av Covid-19 
Jämte de risker och osäkerhetsfaktorer som presenteras i årsredovisningen har utbrottet av Covid-19 en 
påverkan på Ovzons verksamhet. De främsta riskområdena kopplade till Covid-19 innefattar försenade 
kommersiella aktiviteter, potentiella störningar inom leverantörskedjorna, våra medarbetares 
välbefinnande, samt den finansiella stabiliteten hos våra kunder och leverantörer. 

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader. 
Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för dessa kostnader. 
Moderbolagets nettoomsättning för första nio månaderna uppgick till 4 236 (4 230) med ett resultat efter 
finansiella poster på -8 951 (38 562) TSEK. Likvida medel per balansdagen är 409 955 TSEK och vid 
årets ingång 211 070 TSEK. Investeringar under perioden är - (-) TSEK. Eget kapital uppgick till 1 544 
889 TSEK, jämfört med 970 863 TSEK vid årets ingång.  
Antalet anställda är 2 (2). 

Bolagets större aktieägare 
Vid periodens utgång: Investment AB Öresund (11,8%), Bure Equity AB (11,3%), AFA Försäkring (9,2%), 
Fjärde AP-fonden (8,8%), Futur Pension (8,3%), Handelsbanken Fonder (7,0%), OverHorizon (Cyprus) 
Plc (6,6%), och övriga aktieägare (37,0%). Per balansdagen uppgår antalet aktier till 46 244 688. 

Framtidsutsikter 
Bolaget bedömer att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver hög mobilitet och 
prestanda på längre sikt kommer fortsätta att utvecklas positivt. Bolaget räknar med att under året 
kontraktera nya kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3. Det turbulenta 
läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och de lägre kontrakten från US DoD som tecknades i 
mars och juli kommer fortsatt kortsiktigt påverka såväl omsättning som resultat.  
Omvärldsfaktorerna fortsätter att vara utmanande och vi förväntar oss inte någon förbättring under 2020. 
Detta påverkar vår möjlighet att ta nya affärer och omsättningstakten under kvarvarande del av 2020 
kommer därmed att vara i nivå med omsättningstakten under andra och tredje kvartalet, vilket innebär att 
omsättningen för 2020 blir lägre än för 2019.  
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Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 2020  19 februari 2021 
Årsstämma 2021   13 april 2021 
Delårsrapport januari-mars 2021  28 april 2021 
Delårsrapport januari-juni 2021  18 augusti 2021 
Delårsrapport januari-september 2021 21 oktober 2021 

Granskning av revisorer 
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsens försäkran 
Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.   
 
Stockholm den 21 oktober 2020  
 
Magnus René   Anders Björkman  Cecilia Driving 
VD och Styrelseledamot  Styrelseordförande  Styrelseledamot  
 
Dan Jangblad   Nicklas Paulson   Patrik Tigerschiöld  
Styrelseledamot   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  
        www.ovzon.com  
        Org nr 559079-2650 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i 
sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 
årsredovisningslagen (1995:1554)  
 
Till styrelsen i Ovzon AB (publ) org.nr. 559079-2650 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Ovzon AB (publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
 
Stockholm den 21 oktober 2020 
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
Carl-Johan Regell 
Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter, koncernen 
Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 

TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 32 285 56 979 126 844 166 327 231 642 

Övriga rörelseintäkter 3 851 2 562 9 617 6 184 13 681 

Inköpt satellitkapacitet och andra direkta kostnader -23 883 -31 081 -81 517 -90 542 -122 518 

Övriga externa kostnader -12 167 -12 134 -32 723 -33 727 -45 065 

Personalkostnader -12 797 -12 033 -42 138 -31 902 -47 542 

Av- och nedskrivningar -1 111 -2 151 -4 335 -18 587 -18 779 

Övriga rörelsekostnader -3 178 – -4 706 – – 

Rörelseresultat -17 000 2 142 -28 958 -2 247 11 419 

Finansiella intäkter – 27 962 46 44 603 28 498 

Finansiella kostnader -13 044 -127 -22 397 -1 026 -1 129 

Resultat efter finansiella poster -30 044 29 977 -51 309 41 330 38 788 

Skatt -136 -3 718 2 943 -6 653 -9 558 

PERIODENS RESULTAT -30 180 26 259 -48 366 34 677 29 230 

      

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare -30 180 26 259 -48 366 34 677 29 230 

  
 

   

  
 

    
Resultat per aktie före utspädning hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, SEK -0,55 0,78 -1,19 1,13 0,93 

Resultat per aktie efter utspädning -0,55 0,78 -1,19 1,13 0,93 

Medelantal aktier, st 46 244 688 33 585 596 37 178 478 30 817 552 31 515 251 
  

 

Koncernens rapport över totalresultat 

 
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 

TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Periodens resultat -30 180 26 259 -46 901 34 677 29 230 

Övrigt totalresultat:      

Poster som senare ska omklassificeras till resultaträkningen:      

- Omräkningsdifferenser 4 630 -7 675 3 989 -12 241 -5 369 

Övrigt totalresultat netto efter skatt 4 630 -7 675 3 989 -12 241 -5 369 

Periodens totalresultat -25 551 18 583 -44 378 22 435 23 861 

Periodens totalresultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare -25 551 18 583 -44 378 22 435 23 861 

Periodens totalresultat -25 551 18 583 -44 378 22 435 23 861 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

 30 sep 30 sep 31 dec 
TSEK 2020 2019 2019 

TILLGÅNGAR 1)    

Immateriella anläggningstillgångar 23 684 2 541 3 110 

Materiella anläggningstillgångar 2) 877 926 339 532 532 093 

Nyttjanderättstillgångar 5 680 7 538 6 944 

Finansiella anläggningstillgångar 8 118 1 114 1 089 

Lager 37 599 10 910 15 960 

Kortfristiga fordringar  92 039 83 507 75 407 

Likvida medel 476 181 457 101 257 382 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 521 228 902 243 891 985 

 
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1) 
  

 

Eget kapital 1 335 097 794 803 796 296 

Uppskjutna skatteskulder – 1 089 – 

Skulder avseende leasing, räntebärande 5 973 7 706 7 154 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 180 159 98 645 88 535 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 521 228 902 243 891 985 
1) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde. 
2) Se not 5 
 

 

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag 

 30 sep 30 sep 31 dec 
TSEK 2020 2019 2019 

Eget kapital vid årets ingång 796 296 72 978 72 978 

Periodens totalresultat -44 378 22 435 23 861 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 580 994 694 373 694 373 

Utgivna personaloptioner (IFRS 2 effekt) 201 199 266 

Utgivna teckningsoptioner 1 983 4 818 4 818 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 1 335 097 794 803 796 296 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 

TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -33 274 13 014 -39 696 19 272 27 026 

Summa förändring i rörelsekapitalet 95 949 -3 551 53 353 -13 219 -17 401 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 675 9 463 13 657 6 053 9 625 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -135 726 -263 750 -375 886 -309 034 -509 108 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 683 -24 137 582 976 655 289 654 947 

PERIODENS KASSAFLÖDE -70 368 -278 424 220 747 352 308 155 464 

      

Likvida medel vid periodens början 552 771 719 733 257 382 77 165 77 165 

Kursdifferens i likvida medel  -6 221 15 792 -1 947 27 628 24 753 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 476 182 457 101 476 182 457 101 257 382 
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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. Denna 
delårsrapport består av sidorna 1-19 och ska läsas i sin helhet.  
Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC bedöms för närvarande inte påverka 
Ovzons finansiella rapporter 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: Leasing 
Enligt IFRS 16 (Leasingavtal) 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. 
 
Bolagets avtal med Intelsat gällande kapacitet på IS-39 och IS-37 uppgår till 39,4 MUSD och löper över 4 
år. Eftersom den kapacitet som hyrs på antennerna inte motsvarar väsentligen hela antennernas 
kapacitet är de kapacitetsdelar som hyrs inte identifierade tillgångar och därför bedöms avtalen ej möta 
definitionen av ett leasingavtal enligt IFRS 16. 
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Not 5: Pågående nyanläggning avseende materiell anläggningstillgång och 
förskott 
 
Pågående investering avser bolagets egen satellit Ovzon 3, satelliten beräknas vara färdigställd under år 
2021. 

  30 Sep  31 Dec 
Pågående investering: Ovzon 3, TSEK   2020   2019 

          

Ingående upparbetade kostnader och erlagda förskott  538 307  35 613 

Under året upparbetade kostnader och erlagda förskott   346 644  504 246 

Omräkningsdifferens  -5 726  -1 552 

Utgående ackumulerade aktiverade kostnader 1)  879 225  538 307 

     

Ingående nedskrivningar  -12 297  – 

Årets nedskrivningar    -12 297 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 2)  -12 297  -12 297 

     

Utgående redovisat värde 3)   866 928   526 010 

     
1) Av totala investeringar i Ovzon 3 avser 14 733 TSEK internt arbete (varav 7 377 TSEK aktiverades under 2019) 
2) 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 skrev ned tidigare erlagda förskott med 12 297 TSEK. 

3) Jämte utgående redovisat värde redovisas förutbetalda transaktionsutgifter om 76 301 TSEK enligt IFRS 9 

 
 

Not 6: Kortfristiga fordringar 
Finansieringen av bolagets första egna satellit (Ovzon 3), som är under byggnation, utgörs dels av eget 
kapital och dels av externt lånat kapital. Transaktionskostnader som erläggs för säkerställd lånefacilitet 
innan lån upptas redovisas som förutbetalda kostnader och redovisas mot lånet när lånet verkställs i 
enlighet med IFRS 9.  
 

  30 Sep  31 Dec 
Totala kortfristiga fodringar   2020   2019 

          

Förutbetalda transaktionskostnader  76 301  60 299 

Övriga fordringar  15 738  15 108 

     

Totalt   92 039   75 407 

 

Not 7: Skatt 
Uppskjuten skattefordran på sparade underskottsavdrag har ej åsatts något värde i balansräkningen. 
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Not 8: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Inga förändringar per balansdagen sedan avlämnad årsredovisning 2019 

Not 9: Närståendetransaktioner 
Under föregående år slutamorterade bolaget 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 2019. Under föregående år 
fakturerades även OverHorizon (Cyprus) Plc 1 380 TSEK för diverse omkostnader som debiterats Ovzon 
AB. 

Not 10: Nettoomsättningens fördelning 
Koncernens satellittjänster har, i likhet med föregående år, under perioden näst intill uteslutande 
tillhandahållits till kunder i USA. 

Not 11: Händelser efter balansdagen 
• Ovzon genomför lyckad demonstration för kommunikation ombord på helikopter. 
• Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2021 offentliggjord. 
• Avtal med Hellas-sat om satellitkapacitet i Europa och Mellanöstern. 
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Finansiella rapporter, moderföretaget 
Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 

 Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 
TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 1 412 1 410 4 236 4 230 21 807 

Övriga rörelseintäkter 1 874 956 3 139 3 151 3 324 

Övriga externa kostnader -3 298 -2 924 -10 374 -11 101 -14 767 

Personalkostnader -1 963 -1 996 -7 097 -5 369 -8 580 

Rörelseresultat -1 975 -2 554 -10 096 -9 089 1 784 

Finansiella intäkter 4 309 28 422 23 370 47 651 40 681 

Finansiella kostnader -7 407 – -22 225 – – 

Resultat efter finansiella poster -5 073 25 868 -8 951 38 562 42 465 

Skatt – – – 11 11 

PERIODENS RESULTAT -5 073 25 868 -8 951 38 573 42 476 

Moderföretagets rapport över totalresultat 

 Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 
TSEK 2020 2019 2020 2019 2019 

Periodens resultat -5 073 25 868 -8 951 38 573 42 476 

Övrigt totalresultat: – – – – – 

Periodens totalresultat -5 073 25 868 -8 951 38 573 42 476 

Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

 30 sep 30 sep 31 dec 

TSEK 2020 2019 2019 

TILLGÅNGAR 1)    

Andelar i koncernföretag 26 605 1 605 26 605 

Finansiella anläggningstillgångar 6 000 –  

Fodringar hos koncernföretag 2) 1 038 202 490 351 695 251 

Kortfristiga fordringar 76 689 54 709 66 637 

Likvida medel 409 955 447 638 211 070 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 557 451 994 303 999 563 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1)  
 

 

Eget kapital  1 544 889 966 960 970 863 

Kortfristiga skulder, icke räntebärande 12 562 27 343 28 700 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 557 451 994 303 999 563 
 

1) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde. 

2) Se not 4 
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Moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag 
 30 sep 30 sep 31 dec 
TSEK 2020 2019 2019 

Eget kapital vid årets ingång  970 863 229 197 229 197 

Periodens totalresultat -8 951 38 573 42 476 

Nyemission, netto efter nyemissionskostnader 580 994 694 373 694 373 

    

Utgivna teckningsoptioner 1 983 4 817 4 817 

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 1 544 889 966 960 970 863 
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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 2019. 

Not 2: Transaktioner med närstående 
Under föregående år fakturerades OverHorizon (Cyprus) Plc 1 380 TSEK för diverse omkostnader som 
debiterats Ovzon AB. 

Not 3: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Ingen förändring sedan avlämnad årsredovisning 2019. 

Not 4: Fordringar koncernföretag 
 30 Sep 31 Dec 

Totala fordringar koncernföretag, TSEK 2020 2019 

Ovzon Sweden AB 715 101 409 775 

OverHorizon OHO 1 Limited 116 094 115 047 

Ovzon LLC 206 521 285  

Ovzon US LLC 485 170 144 

Total 1 038 201 695 251 

 
Ovzon AB (publ) är moderbolag för Koncernen som även består av dotterbolagen Ovzon Sweden AB, 
OverHorizon OHO 1 Ltd. och Ovzon US LLC samt Ovzon LLC, ett helägt dotterbolag till Ovzon US LLC. 

Not 5: Händelser efter balansdagen 
Inga 
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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. 


