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⚫ Intäkterna växte organiskt 48% till 288 MSEK (165). 

⚫ Justerat för leverantörsstörningar under jämförelsekvartalet 2021 uppgick den 

underliggande organiska tillväxten till 23%. 

⚫ Bruttomarginalen uppgick till 64% (64).  

⚫ Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (-23), motsvarande en rörelsemarginal 

om 5,5% (-14,1). 

⚫ Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -27 MSEK (-11). 

⚫ Resultatet per aktie var 0,06 SEK (-0,13) före utspädning och 0,06 SEK (-

0,12) efter utspädning. 
 

 ⚫ Intäkterna växte organiskt 26% till 535 MSEK (372).  

⚫ Justerat för leverantörsstörningar under jämförelseperioden 2021 uppgick 

den underliggande organiska tillväxten till 10%. 

⚫ Bruttomarginalen uppgick till 64% (66).  

⚫ Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (5), motsvarande en rörelsemarginal 

om 6,2% (1,3). 

⚫ Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -55 MSEK (37). 

⚫ Resultatet per aktie var 0,15 SEK (0,03) före och efter utspädning. 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

⚫ Förvärvade det irländska företaget Obear Technologies Ltd, verksamt under 

namnet Safe Care Technologies. Bolaget har till nu varit Tobii Dynavox åter-

försäljare på Irland. 

⚫ Slutförde det tidigare kommunicerade förvärvet av belgiska Acapela Group. 

⚫ Meddelade om förvärv av all affärsverksamhet och alla tillgångar från den 

återförsäljande partnern ASK i Danmark. Affären slutfördes den 1 juli. 

⚫ Lansering av en ny lösning för ”voice banking” som används i programvaran 

TD Talk. Genom att använda dotterbolaget Acapela Groups lösning My-own-

voice kan personer med sjukdomar som ALS därmed skapa en personlig syn-

tetisk röst och använda den direkt i TD Talk. 
 

  

   

FINANSIELL ÖVERSIKT 

 
 

MSEK

(utom resultat per aktie)

Kv 2

2022 

Kv 2

2021 Δ

Δ 

Organisk

Halvår

2022 

Halvår

2021 Δ

Δ 

Organisk

Intäkter 288 165 75 % 48 % 535 372 44 % 26 %

EBITDA 44 1 - - 87 51 72 % -

Rörelseresultat (EBIT) 16 -23 - - 33 5 592 % 409 %

Rörelsemarginal 5,5% -14,1% - - 6,2% 1,3% 381,2 % -

Periodens resultat 6 -13 - - 16 3 419 % -

Resultat per aktie, SEK 0,06 -0,13 - - 0,15 0,03 392 % -

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,06 -0,12 - - 0,15 0,03 406 % -

Kassaflöde efter löpande investeringar -27 -11 - - -55 37 - -

 

 Delårsrapport Kv2 
Januari–juni 2022  

 

https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-acquires-safe-care-technologies
https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-has-today-completed-the-acquisition-of-the-belgian-company-acapela-group
https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-acquires-ask-in-denmark
https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-acquires-ask-in-denmark
https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-empowers-people-with-als-to-create-their-own-synthetic-voice-within-minutes
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VD-kommentar 

Den underliggande organiska tillväxten var stark i kvartalet med vår nor-

damerikanska affär som en tydlig motor. Europa och resten av världen 

växer, men upplevs ligga senare i fas och tyngs fortfarande av efterdy-

ningarna efter pandemin. Våra marginaler belastas alltjämt av de höga 

komponentpriserna, men till skillnad från föregående års kvartal har vi 

nu inga brister på komponenter eller färdiga produkter. Vi bedömer att 

de extrema komponentpriserna är temporära. Behovet av våra produk-

ter är fortsatt mycket stort och dessutom stadigt växande, oberoende av 

konjunkturutvecklingen, vilket ger oss stark tillförsikt inför framtiden. 

Vår försäljning växte organiskt med cirka 23 procent i kvartalet, justerat för leveransstörningarna vi 

upplevde under fjolårets andra kvartal. Möjligheterna att träffa kunder, förskrivare och användare 

har i stort sett återgått till det normala sedan i mars, efter en lång period av begränsningar på grund 

av pandemin. Vår nordamerikanska affär för kommunikationshjälpmedel kännetecknas av stark ef-

terfrågan, både när det gäller våra hjälpmedel med pekskärm, som den nya TD I-110, mjukvaror 

och den nya ögonstyrda Applebaserade TD Pilot. Det märks även att det finns ett uppdämt behov 

från vissa användargrupper som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under pandemin, inte 

minst barn med autism. 

  

I Europa och på övriga marknader utanför Nordamerika upplever vi en mer splittrad bild. Utveckl-

ingen ligger här generellt senare i fas eftersom förskrivningsprocessen i allmänhet tar 6–12 måna-

der, vilket är längre än i Nordamerika. Därmed bedömer vi att de positiva effekterna av de hävda 

pandemirestriktionerna dröjer till andra halvåret. 

  

För att undvika leveransstörningar för våra slutprodukter fortsätter vi att prioritera tillgången på in-

satsvaror framför priset. Ett väl tilltaget färdigvarulager minskar risken för leveransproblem och sä-

kerställer att vi kan upprätthålla försäljning. 

 

Fortsatta utmaningar inom logistik och komponentförsörjning innebär samtidigt en betydligt lägre 

bruttomarginal än normalt. Vi räknar med att denna situation ska normaliseras på sikt. Därmed 

kommer marginalerna gradvis förbättras från dagens historiskt låga nivåer. 

  

FÖRVÄRVET AV ACAPELA GROUP SKAPAR STORA MÖJLIGHETER 

Förvärvet av Acapela Group, som slutfördes den 29 april, bar frukt på ett tydligt sätt redan i slutet 

av juni genom lanseringen av en ny lösning för att spara och skapa en syntetisk variant av den 

egna rösten, sk. ”voice banking” som används i programvaran TD Talk. Acapela Group är världsle-

dande inom syntetiska röster. Genom att använda deras lösning My-own-voice kan personer med 

sjukdomar som ALS skapa en egen syntetisk röst och använda den direkt i TD Talk. Lanseringen 

är ett utmärkt exempel på de nya och viktiga lösningar för våra användare som kan skapas genom 

att korsbefrukta Acapelas innovativa team och ledande produkter med Tobii Dynavox kommunikat-

ionshjälpmedel.  

  

Genom förvärven av irländska Safe Care Technologies i början på april och danska ASK i juli kom-

mer vi ännu närmare våra kunder. Därmed kan vi hjälpa fler människor med funktionsnedsättningar 

att interagera med sin omvärld. Affärerna är också en viktig del av vår strategi att komplettera den 

organiska tillväxten med förvärv som knyter oss närmare våra användare och ökar möjligheten att 

utbilda marknaden kring de ofta livsförändrande möjligheter våra lösningar kan innebära. 

  

GODA TILLVÄXTUTSIKTER OBEROENDE AV KONJUNKTURUTVECKLINGEN 

Det finns fortsatt ett enormt behov av kommunikationshjälpmedel som inte tillgodoses runt om i 

världen. Eftersom vår försäljning nästan helt är kopplad till förskrivningar blir den i princip obero-

ende av konjunkturutvecklingen. Tillsammans borgar dessa faktorer för en långsiktigt uthållig och 

god försäljningstillväxt framöver, oberoende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden.  

  

Fredrik Ruben, VD  

 

 Fredrik Ruben 

VD, Tobii Dynavox 
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Kommentarer till koncernens 
resultat 
 

KVARTALET APRIL – JUNI 

Intäkter 

Koncernens intäkter ökade till 288 MSEK (165), vilket motsvarade en organisk tillväxt om 48%. Ju-

sterat för leverantörsstörningar under jämförelseperioden 2021 uppgick den underliggande orga-

niska tillväxten till 23%. En stor del av tillväxten var hänförlig till Nordamerika. Valutaförändringar 

påverkade intäkterna positivt med 21% och förvärv bidrog med 6%.  

 

Resultat 

Koncernens bruttovinst uppgick till 184 MSEK (106), motsvarande en bruttomarginal om 64% (64). 

Marginalen påverkades av fortsatt ökade komponentpriser och fraktkostnader som alltjämt är mer 

än dubbelt så höga jämfört med föregående år. Varken uppgången för frakten eller komponentpri-

serna bedöms vara av långsiktig karaktär och justerat för detta var den underliggande bruttomargi-

nalen i närheten av 66%. 

Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (-23) och rörelsemarginalen var 5,5% (-14,1). Den signifikanta 

förbättringen drivs delvis av föregående års leverantörsstörningar, men också den underliggande 

starka försäljningstillväxten.  

Resultatet belastades även av engångskostnader om cirka 2 MSEK, framför allt drivet av M&A.   

Utgifterna för forskning och utveckling ökade belastningen på rörelseresultatet med 8 MSEK i 

kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, framför allt relaterat till högre avskriv-

ningskostnader på grund av produktlanseringar och förvärv. Investeringarna avser utveckling av 

egna produkter, majoriteten mjukvara och förvärvad teknologi.  

 Jämförelseperioden hade lägre kostnader genom en lägre aktivitetsnivå på grund av pandemin 

avseende resor, events mm. Kostnadsutvecklingen påverkades även av löneökningar och personal-

förstärkningar, primärt inom sälj- & marknadsorganisationen, samt högre konsultkostnader, delvis 

på grund av en högre personalomsättning. Kostnadsbasen ökade med närmare 4 MSEK förknippat 

med övergången till ett fristående bolag. 

Finansiella poster uppgick till -7 MSEK (-6) och bestod i huvudsak av ränta på externa lån. Re-

sultatet före skatt uppgick till 9 MSEK (-29). 

Periodens skatt uppgick till -3 (16) MSEK, varav 0 (1) avsåg uppskjuten skatt.  

Periodens resultat uppgick till 6 MSEK (-13). Resultatet per aktie var 0,06 SEK (-0,13) före ut-

spädning och 0,06 (-0,12) efter full utspädning.  

Valutakurseffekter 

Högre växelkurser, för primärt USD/SEK, påverkade intäkterna med +34 MSEK samt rörelseresulta-

tet positivt med 4 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

 

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 39 MSEK 

(3). Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -36 MSEK (6). Den stora minskningen i rörelsekapi-

talet förklaras främst av uppbyggnad av lager. Ett strategiskt beslut att öka färdigvarulagret har ta-

gits för att minimera risken för leveransproblem. Den ökade försäljningen medför även ökade kund-

fordringar. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -108 MSEK (-19), varav 22 MSEK (18) 

var aktiveringar av FoU-kostnader. Periodens kassaflöde var -56 MSEK (-11).  

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 116 MSEK (152) i likvida medel. Koncernens net-

toskuld uppgick till 553 MSEK (222), varav 67 MSEK (54) var IFRS 16 finansiell leasing. 

 

INTÄKTER, MSEK,  
OCH BRUTTOMARGINAL, % 
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NYCKELTAL 

 
 

INTÄKTER PER GEOGRAFISK MARKNAD 

 
 

FORSKNING OCH UTVECKLING 

 
 

PERIODEN JANUARI – JUNI 

Intäkter 

Koncernens intäkter ökade till 535 MSEK (372), vilket motsvarade en organisk tillväxt om 26%. 

Leverantörsstörningar under jämförelseperioden 2021 innebar att intäkter försköts till andra halvåret 

2021. Justerat för detta uppgick den underliggande organiska tillväxten till 10%. Valutaförändringar 

påverkade intäkterna positivt med 15% och förvärv bidrog med 3%. Under andra kvartalet fortsatte 

Nordamerika att visa stark tillväxt. Europa och resten av världen växte, men bedöms ligga senare i 

fas och tyngdes fortfarande av efterdyningarna av pandemin. 

 

Resultat 

Koncernens bruttoresultat uppgick till 341 MSEK (244), motsvarande en bruttomarginal om 64% 

(66). Marginalnedgången förklarades framför allt av ökade kostnader för komponenter och frakter, 

dessa bedöms vara av långsiktigt övergående natur. Justerat för detta var den underliggande brut-

tomarginalen i närheten av 65%. 

Rörelseresultatet ökade till 33 MSEK (5) och rörelsemarginalen var 6,2% (1,3). Förbättringen 

förklarades främst av den starka tillväxt i Nordamerika och att föregående år var påverkat av leve-

ransstörningar. Resultatet belastades även av engångskostnader om cirka 5 MSEK, primärt relate-

rade till M&A.  

MSEK Not
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Intäkter 288 165 535 372 872

Intäkter, förändring 75 % -24 % 44 % -19 % -3 %

- varav organisk 48 % -15 % 26 % -9 % 0 %

- varav valuta 21 % -9 % 15 % -10 % -3 %

- varav förvärv 6 % - 3 % - -

Bruttomarginal 64 % 64 % 64 % 66 % 65 %

Rörelseresultat (EBIT) 16 -23 33 5 60

EBIT, förändring - - 592 % -93 % -53 %

Rörelsemarginal 5,5 % -14,1 % 6,2 % 1,3 % 6,9 %

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Europa 45 37 83 80 177

Nordamerika 230 119 415 267 641

Övriga länder 13 9 37 25 53

Summa intäkter 288 165 535 372 872

MSEK

Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Totala FoU-utgifter¹ -34 -27 -61 -57 -115

Aktiveringar 20 18 39 39 76

Av- och nedskrivningar -18 -14 -36 -28 -63

FoU-kostnader i resultaträkningen
-32 -23 -58 -46 -102

¹ En omklassificering av rörelsekostnader har gjorts från Forskning och 

Utvecklingskostnader till Försäljningskostnader för 2021 jämfört med tidigare publicerade 

siffror, på grund av ändrad bedömning av visst arbete som utförs av delar av 

organisationen. Justeringen var 5 MSEK för kvartal 2 2021, 8 MSEK  för halvår 2021 samt 

15 MSEK för helår 2021.
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Utgifterna för forskning och utveckling ökade belastningen på rörelseresultatet med 11 MSEK 

under perioden jämfört med samma period föregående år, framför allt relaterat till högre avskriv-

ningskostnader på grund av produktlanseringar och förvärv av teknologi. Investeringarna avser 

utveckling av egna produkter, majoriteten mjukvara.  

 Jämförelseperioden hade lägre kostnader genom en lägre aktivitetsnivå på grund av pandemin 

avseende resor, events mm. Kostnadsutvecklingen påverkades även av personalförstärkningar, 

primärt inom marknadsorganisationen, samt högre konsultkostnader, delvis på grund av en högre 

personalomsättning. Kostnadsbasen ökade med omkring 8 MSEK förknippat med övergången till ett 

fristående bolag. 

Finansiella poster uppgick till -13 MSEK (-10) och bestod i huvudsak av ränta på externa lån. 

Resultatet före skatt uppgick till 21 MSEK (-5). 

Periodens skatt uppgick till -5 MSEK (9), varav 1 MSEK (1) avsåg uppskjuten skatt.  

Periodens resultat uppgick till 16 MSEK (3). Resultatet per aktie var 0,15 SEK (0,03) före och 

efter full utspädning.  

Valutakurseffekter 

Högre växelkurser, för primärt USD/SEK, påverkade intäkterna med +56 MSEK samt rörelseresulta-

tet positivt med 8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 75 MSEK 

(52). Förändring av rörelsekapitalet uppgick till -71 MSEK (27). Den stora minskningen i rörelsekapi-

talet förklaras främst av uppbyggnad lager. Vi tog under hösten 2021 ett strategiskt beslut att öka 

vårt färdigvarulager för att minimera risken för leveransproblem. En annan bidragande orsak till 

förändring av rörelsekapitalet beror på ökad omsättningen. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -137 MSEK (-42), varav 41 MSEK (39) 

var aktiveringar av FoU-kostnader. Periodens kassaflöde var -88 MSEK (-23).  

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 116 MSEK (152) i likvida medel. Koncernens net-

toskuld uppgick till 553 MSEK (222), varav 67 MSEK (54) var IFRS 16 finansiell leasing. 

Organisation 

Antal anställda omräknat till heltidsekvivalenter var vid periodens slut 542 (473). Förvärvade bolag 

bidrog med en ökning om 48 heltidsekvivalenter. 

 

 

Förvärv 

Koncernen förvärvade den 1 april 100 % av aktierna i det irländska företaget Obear Technologies 

Limited, verksamt under företagsnamnet Safe Care Technologies. Bolaget är återförsäljande part-

ner till Tobii Dynavox och en ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel på Irland. Bolaget 

omsatte under räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2021 ca 9 miljoner SEK, med en rörelsemar-

ginal på ca 10 %. Safe Care Technologies konsoliderades in i Tobii Dynavox koncernen från och 

med 1 april 2022.  

I oktober 2021 avtalade Tobii Dynavox om att förvärva det belgiska bolaget Acapela Group, en 

global leverantör av röstsyntes och digitala röster. Förvärvet, som har godkänts av relevanta myn-

digheter, inklusive den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition and Markets Authority), 

slutfördes den 29 april 2022. 

Den 23 juni avtalade koncernen om att förvärva all affärsverksamhet och alla tillgångar från den 

återförsäljande partnern ASK i Danmark per den 1 juli. Förvärvet gör det möjligt för Tobii Dynavox 

att samarbeta närmare med kunder på den danska marknaden och hjälpa fler människor med ned-

satt kommunikationsförmåga. 

 

https://www.ask-ikt.dk/
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Koncernen 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

 
 

 

  

MSEK Not

Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Intäkter 8 288 165 535 372 872

Kostnad för sålda varor och tjänster -105 -59 -193 -128 -301

Bruttoresultat 184 106 341 244 571

Försäljningskostnader¹ -108 -83 -198 -156 -318

Forsknings- och utvecklingskostnader¹ -32 -23 -58 -46 -102

Administrationskostnader¹ -34 -21 -59 -39 -93

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 6 -2 7 2 3

Rörelseresultat (EBIT) 16 -23 33 5 60

Finansiella poster -7 -6 -13 -10 -20

Resultat före skatt (EBT) 9 -29 21 -5 40

Skatt -3 16 -5 9 -11

Periodens resultat 6 -13 16 3 30

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till 

periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 12 2 12 2 6

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter 

skatt
12 2 12 2 6

Summa totalresultat för perioden 18 -11 28 5 36

Resultat per aktie, SEK 0,06 -0,13 0,15 0,03 0,30

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,06 -0,12 0,15 0,03 0,30

Summa periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 6 -13 16 3 30

Summa periodens resultat 6 -13 16 3 30

Summa totalresultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 18 -11 28 5 36

Summa totalresultat för perioden 18 -11 28 5 36

¹ En omklassificering av rörelsekostnader har gjorts för år 2021 jämfört med tidigare publicerade siffror, på 

grund av ändrad bedömning av visst arbete som utförs av delar av organisationen. För helår 2021 har 15 

MSEK flyttats från Forsknings- och utvecklingskostnader till Försäljningskostnader (8 MSEK för halvår 2021, 

5 MSEK för kvartal 2 2021) och 10 MSEK har flyttats från Försäljningskostnader till 

Administrationskostnader (6 MSEK för halvår 2021 samt 3 MSEK för kvartal 2 2021). 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

 
  

MSEK
30 jun

2022

30 jun

2021

31 dec

2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 674 290 573

Materiella anläggningstillgångar 37 21 24

Nyttjanderättstillgångar 59 48 52

Uppskjuten skattefordran 59 54 51

Finansiella och övriga anläggningstillgångar 11 0 0

Summa anläggningstillgångar 839 413 700

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 194 83 139

Varulager 107 41 58

Övriga kortfristiga fordringar 61 45 51

Likvida medel 116 152 197

Summa omsättningstillgångar 477 320 446

SUMMA TILLGÅNGAR 1 315 733 1 146

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 169 34 139

Summa eget kapital 169 34 139

Långfristiga skulder

Långfristiga låneskulder - 320 548

Leasingskulder 49 43 45

Övriga långfristiga skulder 125 99 108

Summa långfristiga skulder 174 461 701

Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder 602 - -

Leasingskulder 18 11 14

Övriga kortfristiga skulder 352 227 292

Summa kortfristiga skulder 972 238 306

Summa skulder 1 146 700 1 007

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 315 733 1 146
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL I KONCERNEN 

 

 
  

MSEK

Aktie-

kapital Reserver

Balanserat 

resultat

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans 

2021-01-01
0,1 -5 35 29

Periodens resultat 2 3 5

Övriga transaktioner med aktieägare, Tobii-

koncernen
-1 -1

Utgående balans 

 2021-06-30
0,1 -4 37 34

Periodens resultat 4 27 31

Nyemission 0,5 0,5

Aktieägartillskott Tobii-koncernen 75 75

Övriga transaktioner med aktieägare, Tobii-

koncernen
-1 -1

Utgående balans 

2021-12-31
1 1 138 139

Ingående balans 

2022-01-01
1 1 138 139

Periodens resultat 12 16 28

Aktierelaterade ersättningar 2 2

Utgående balans 

 2022-06-30
1 13 156 169

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
  

MSEK Not
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten

Resultat före skatt (EBT) 9 -29 21 -5 40

Avskrivningar och nedskrivningar 29 24 54 46 95

Övriga icke kassaflödespåverkande 

poster
2 8 5 12 4

Betalda skatter -1 -0 -4 -1 -3

Kassaflöde före förändringar i 

rörelsekapital
39 3 75 52 136

Förändringar i rörelsekapitalet -36 6 -71 27 0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
3 9 4 79 137

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar
-22 -18 -41 -39 -357

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar
-8 -2 -18 -2 -11

Övrigt -0 0 -0 -0 -3

Löpande investeringar -30 -19 -59 -42 -370

Kassaflöde efter löpande 

investeringar
-27 -11 -55 37 -234

Rörelseförvärv -78 0 -78 0 0

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten
-108 -19 -137 -42 -370

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 54 - 54 - 548

Aktieägartillskott - - - - 75

Amortering av leasingskuld -3 -2 -7 -4 -10

Övrig finansieringsverksamhet -2 2 -2 -56 -358

Återbetalning internlån och 

kassaflöde från övrig 

finansieringsverksamhet med Tobii-

koncernen

- -0 - -0 -1

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten
49 -0 45 -61 253

Periodens kassaflöde -56 -11 -88 -23 19

Likvida medel vid periodens början 167 163 197 173 173

Valutakursomräkning likvida medel 5 -2 6 3 6

Övrigt kassaflöde från transaktioner 

med aktieägare, Tobii-koncernen¹
- 2 - -1 -1

Likvida medel vid periodens slut 116 152 116 152 197

¹ Posten ”Övrigt kassaflöde från transaktioner med aktieägare, Tobii koncernen” avser kassaeffekter 

från kassaflöden som ingår i Tobii Dynavox konsoliderade finansiella rapporter och som är hänförligt 

till legala enheter som kvarstår i Tobii koncernen efter separationen som ägde rum 9 december 

2021.
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Moderbolaget  
Koncernens moderbolag, Tobii Dynavox AB (publ), bedriver huvudsakligen verksamhet inom forsk-

ning, utveckling, och försäljning av datorprogram och datorrelaterad hårdvara som hjälper individer 

med olika funktionsnedsättningar att leva ett rikare och mer självständigt liv. Antalet anställda i mo-

derbolaget uppgår till cirka 108 personer.  

Nettoförsäljningen för moderbolaget, Tobii Dynavox AB, för perioden 1 april till 30 juni 2022 upp-

gick till 139 MSEK (69) av vilket 102 MSEK (35) är hänförliga till försäljning till koncernbolag och 37 

MSEK (34) till externa kunder. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -18 MSEK (-30). 

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 21 MSEK (18). Vid periodens slut 

hade Moderbolaget 32 MSEK (51) i likvida medel. 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
 

 

  

MSEK

Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Nettoomsättning 139 69 287 176 458

Kostnad sålda varor och tjänster -73 -39 -146 -82 -203

Bruttoresultat 67 29 141 94 256

Försäljningskostnader -18 -13 -34 -26 -52

Forsknings- och utvecklingskostnader -29 -28 -53 -54 -116

Administrationskostnader -41 -16 -77 -30 -90

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 4 -2 6 2 33

Rörelseresultat (EBIT) -18 -30 -17 -14 30

Finansiella poster 11 -9 5 -8 -16

Resultat före skatt (EBT) -7 -39 -12 -22 14

Skatt - - - - -3

Periodens resultat -7 -39 -12 -22 11
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
  

MSEK
30 jun

2022

30 jun

2021

31 dec

2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 441 208 470

Materiella anläggningstillgångar 5 6 8

Finansiella anläggningstillgångar 262 150 148

Summa anläggningstillgångar 707 365 625

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 38 14 15

Kundfordringar 19 10 17

Fordringar på koncernföretag 44 10 38

Övriga kortfristiga fordringar 14 87 21

Kassa och bank 32 51 139

Summa omsättningstillgångar 147 173 230

SUMMA TILLGÅNGAR 854 538 855

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 139 41 149

Avsättningar 0 0 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga låneskulder - - 548

Skulder till koncernföretag 7 314 41

Övriga långfristiga skulder 15 15 15

Summa långfristiga skulder 23 329 603

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga låneskulder 602 - -

Leverantörsskulder 31 39 50

Skulder till koncernföretag 0 - 1

Övriga kortfristiga skulder 58 129 51

Summa kortfristiga skulder 692 168 102

Summa skulder 715 497 706

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 854 538 855
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 

 
 

Definitioner, se not 11. 

 

 

KVARTALSDATA 

 
 

 

Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Resultat per aktie, SEK 0,06 -0,13 0,15 0,03 0,30

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,06 -0,12 0,15 0,03 0,30

Eget kapital per aktie, SEK 1,62 0,34 1,62 0,34 1,39

EBITDA, MSEK 44 1 87 51 155

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 16 -23 33 5 60

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 

MSEK
3 9 4 79 137

Kassaflöde efter löpande investeringar, 

MSEK
-27 -11 -55 37 -234

Rörelsekapital, MSEK -98 -153 -98 -153 -143

Balansomslutning, MSEK 1 315 733 1 315 733 1 146

Nettoskuld, MSEK 553 222 553 222 409

Nettoskuld/EBITDA LTM - - 2,9 1,4 2,6

Eget kapital, MSEK 169 34 169 34 139

Soliditet, % 13 5 13 5 12

Skuldsättningsgrad, faktor 3,9 11,1 3,9 11,1 4,4

Bruttomarginal, % 64 64 64 66 65

EBITDA-marginal, % 15 1 16 14 18

Rörelsemarginal, % 5,5 -14,1 6,2 1,3 6,9

Medelantal utestående aktier, miljoner 104,9 99,4 104,9 99,3 100,5

Medelantal utestående aktier efter utspädn., 

milj.
105,4 102,6 105,4 102,6 100,5

Antal utestående aktier vid periodens slut, 

milj.
104,9 99,7 104,9 99,7 104,9

Antal utestående aktier efter utspädn. vid 

periodens slut, milj.
105,7 102,7 105,7 102,7 104,9

Medelantal anställda 518 471 489 469 467

Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Nettoomsättning, MSEK 288 246 245 255 165 207 233 204 217 241

Bruttomarginal, % 64 64 64 67 64 67 67 67 63 68

Rörelseresultat före av- och 

nedskrivningar (EBITDA), MSEK
44 43 38 66 1 50 56 48 51 60

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 16 17 13 42 -23 28 34 28 29 37

Rörelsemarginal, % 5,5 7,0 5,4 16,5 -14,1 13,5 14,7 13,6 13,1 15,2

Periodens resultat, MSEK 6 10 5 21 -13 16 68 18 16 28

2022 2020 2021 
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Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Tobii Dynavox tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av 

Europeiska unionen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.  

    Tobii Dynavox delårsrapport innehåller finansiella rapporter i sammandrag. För koncernen inne-

bär detta huvudsakligen att notupplysningarna är begränsade jämfört med de finansiella rapporter 

som presenteras i årsredovisningen. De finansiella rapporterna för moderbolaget presenteras ge-

nerellt i sammandrag med begränsade upplysningar jämfört med årsredovisningen. Delårsrappor-

terna för Tobii Dynavox AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redo-

visning för juridiska personer.  

    Tillämpade redovisningsprinciper gäller alla perioder och överensstämmer med de redovisnings-

principer som tillämpats i Tobii Dynavox årsredovisning 2021.  

    Vid extra bolagsstämma den 5 november 2021 beslutades att anta två resultatbaserade aktie-

program som ersättning för de program som tidigare låg i Tobii koncernen. Aktieprogrammen er-

bjuds till ledande befattningshavare samt nyckelpersoner anställda i bolaget och består av aktierät-

ter och syntetiska aktierätter. Deltagare i aktieprogrammet erbjuds att vederlagsfritt erhålla prestat-

ionsaktierätter som kan berättiga till erhållande av aktier under förutsättning att prestationsvillkor 

uppfylls. Det maximala antalet utestående aktierätter, 854 370 st, fastställdes av styrelsen i mars 

2022. Utspädningseffekten väntas uppgå till maximalt 0,9 procent. Då programmen under 2021 låg 

i Tobii koncernen bar Tobii Dynavox sin del av kostnaden för programmen via resultaträkningen 

genom vidarefakturering från Tobii koncernen. Tobii Dynavox redovisade därför inte några IFRS 2-

relaterade kostnader mot det egna kapitalet. Då dessa program nu är beslutade, övertagna, omräk-

nade och tilldelade i Tobii Dynavox koncernen så redovisas dessa aktierelaterade program i enlig-

het med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar från och med januari 2022.  

Rörelseförvärv 

Vid förvärv fastställs det koncernmässiga anskaffningsvärdet genom att en förvärvsanalys upprät-

tas. I analysen fastställs det verkliga värdet på förvärvade tillgångar samt övertagna skulder. I de 

fall anskaffningsvärdet överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder, redo-

visas skillnaden som goodwill i balansräkningen. Genom förvärvsanalysen identifieras även till-

gångar och värden som inte redovisas i det förvärvade bolaget, exempelvis varumärken och kund-

kontrakt. De i samband med förvärvsanalysen identifierade immateriella anläggningstillgångarna, 

skrivs av över en beräknad nyttjandeperiod. Goodwill och starka varumärken som bedöms ha en 

obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av, utan är istället föremål för kvartalsvis uppföljning av indi-

kation på nedskrivningsbehov och årlig nedskrivningsprövning. Köpeskillingar som är villkorade av 

utfallet av framtida händelser värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över 

resultatet.  

Dotterbolag som förvärvas under räkenskapsåret medtages i koncenrredovisningen från den 

tidpunkt då det bestämmande inflytandet överförts till koncernen. Dotterbolag som avyttras under 

räkenskapsåret ingår i koncernredovisningen till och med den tidpunkten då det bestämmande in-

flytandet upphör. 

 

Not 2. Risker – och osäkerhetsfaktorer 

Tobii Dynavox affärsrisker omfattar bland annat konjunktur, konkurrenssituation, valutarisk, kredi-

trisk gentemot kunder, finansieringsrisk, risk för nedskrivning av aktiverad FoU och andra immateri-

ella tillgångar samt regulatorisk risk (Tobii Dynavox i USA står under den amerikanska livsmedels- 

och läkemedelsmyndighetens, FDA:s, tillsyn). Mer information om risker och riskhantering finns i 

Tobii Dynavox års-och hållbarhetsredovisning 2021.  

Not 3. Segmentredovisning 

Bedömningen av vilka rörelsesegment som finns i koncernen ska baseras på den interna rapporte-

ring som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfat-

taren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 

resultat. I Tobii Dynavox-koncernen har denna funktion identifierats som koncernledningen. Den 
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finansiella information som lämnas till koncernledningen inom Tobii Dynavox, som underlag beslut 

om fördelning av resurser, omfattar verksamheten i sin helhet utan indelning i underliggande seg-

ment. Mot bakgrund av detta har ledningen för Tobii Dynavox-koncernen gjort bedömningen att 

verksamheten i sin helhet tills vidare ska betraktas som ett segment. Omsättning per geografisk 

marknad fördelas på följande marknader: Nordamerika, Europa och övriga världen. 

Not 4. Transaktioner med närstående 

Väsentliga transaktioner med närstående framgår av koncernens not 27 i Tobii Dynavox års- och 

hållbarhetsredovisning för 2021. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transakt-

ioner med närstående jämfört med det som beskrivits i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.  

Not 5. Hållbarhetsinformation 

Mer information om koncernens arbete kring hållbarhet finns i Tobii Dynavox års-och hållbarhetsre-

dovisning 2021. 

Not 6. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Tobii Dynavox har ett företagshypotek om 50 MSEK till Swedbank. Koncernen har inga eventu-

alförpliktelser.  

Not 7. Aktiedata 

Per den 30 juni 2022 hade Tobii Dynavox 104 851 201 stamaktier som berättigar till en röst var-

dera.  

Not 8. Intäkternas fördelning 

 
 

Not 9. Förvärv 

Tobii Dynavox förvärvade den 1 april 2022 det irländska företaget Obear Technologies Limited, 

verksamt under företagsnamnet Safe Care Technologies. Bolaget är återförsäljande partner till To-

bii Dynavox och en ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel på Irland. Bolaget omsatte 

under räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2021 ca 9 miljoner SEK, med en rörelsemarginal på 

ca 10 %. Den totala köpeskillingen för de förvärvade nettotillgångarna uppgick till 8,3 MSEK. En 

kontant betalning på 5,8 MSEK erlades vid förvärvstidpunkten. Den överenskomna villkorade köpe-

skillingen är kopplad till framtida prestationer. 

Safe Care Technologies konsoliderades in i Tobii Dynavox koncernen från och med 1 april 2022  

 

29 april 2022 slutfördes förvärvet av det belgiska företaget Acapela Group, en global leverantör av 

röstsyntes och digitala röster. Köpeskillingen uppgick till 101 MSEK inklusive kassa och skulder 

och betalades kontant och finansierades delvis med egen kassa och delvis genom befintlig revol-

verande kreditfacilitet. 

MSEK

Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

INTÄKTER PER PRODUKTTYP

Varor 261 145 482 332 787

Tjänster 25 19 49 38 80

Royalty 2 1 3 2 4

Summa intäkter 288 165 535 372 872

INTÄKTER PER TIDPUNKT FÖR 

INTÄKTSREDOVISNING

Vid en viss tidpunkt 263 146 486 335 793

Över tid 25 19 49 37 79

Summa intäkter 288 165 535 372 872
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Tobii Dynavox och Acapela Group har samarbetat framgångsrikt i många år. Förvärvet kommer 

att fördjupa relationen ytterligare, med ökade möjligheter att utveckla lösningar som gör det möjligt 

för våra användare att skapa sin egen röstidentitet och kunna uttrycka sig tydligt, personligt och ef-

fektivt på det sätt de vill.  

Acapela Group inkluderades i koncernens räkenskaper från 29 april 2022.  

Den 23 juni tecknade Tobii Dynavox avtal om att per den 1 juli 2022 förvärva all affärsverksamhet 

och alla tillgångar från den återförsäljande partnern ASK i Danmark. Förvärvet gör det möjligt för 

Tobii Dynavox att samarbeta närmare med kunder på den danska marknaden och hjälpa fler män-

niskor med nedsatt kommunikationsförmåga.  

ASK är leverantör av kommunikationshjälpmedel till kunder i Danmark, vilket inkluderar kommu-

ner, skolor, hjälpmedelscentraler och andra institutioner. Tobii Dynavox lösningar utgör större delen 

av ASKs omsättning vilken uppgår till omkring 6-9 MDKK årligen. Företagen har haft ett mångårigt 

partnerskap på den danska marknaden. Köpeskillingen motsvarande 5,2 miljoner DKK och betala-

des kontant 1 juli 2022.   

 

Som ett resultat av dessa förvärv förväntas Tobii Dynavox både stärka sitt produkterbjudande och 

komma närmare användaren i de länder dessa förvärv är aktiva och hoppas leda till att fler männi-

skor kan få en röst. Förvärven förväntas ge synergieffekter som leder till minskade kostnader. 

 

Nedanstående tabeller sammanfattar erlagda köpeskillingar samt preliminärt verkligt värde på för-

värvade tillgångar och övertagna skulder för förvärv genomförda till och med 30 juni 2022. Verkligt 

värde på förvärvade tillgångar och skulder är preliminärt i avvaktan på en slutlig värdering. 

 

https://www.ask-ikt.dk/
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EFFEKTER AV FÖRETAGSFÖRVÄRV 

 
 

Not 10. Finansiella instrument 

 
 

Koncernen kategoriserar finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde 

i en verkligt värde-hierarki baserat på den information som används för att värdera varje tillgång 

eller skuld. För finansiella instrument inom nivå 3 är information som är väsentlig för tillgångens el-

ler skuldens verkliga värde inte observerbar, utan koncernens egna bedömningar tillämpas. 

Skulder avseende villkorad köpeskilling avser i sin helhet förvärvet av Obear Technologies Li-

mited och hänförs till nivå 3. 

MSEK
Acapela 

Group

 Obear 

Technologies 

Ltd

Total

Fördelning köpeskilling

Kontant köpeskilling 101 6 107

Villkorad köpeskilling 0 3 3

Vederlagsaktier 0 0 0

Summa köpeskilling 101 8 109

Förändring av förvärvade tillgångar och skulder

Röstteknologi 15 0 15

Varumärken 0 0 0

Kundrelationer/Kundkontrakt 18 1 19

Övriga anläggningstillgångar 9 2 11

Netto övriga tillgångar och skulder -25 -1 -26

Likvida medel 31 0 31

Uppskjuten skatteskuld 8 0 8

Netto identifierbara tillgångar och skulder 55 3 58

Goodwill 46 6 51

Påverkan på likvida medel

Kontant köpeskilling (ingår i kassaflöde i 

investeringsverksamheten)
-101 -6 -107

Likvida medel i förvärvade bolag (ingår i kassaflöde från 

investeringsverkamheten)
31 0 31

Förvärvskostnader (ingår i kassflöde från den löpande 

verksamheten)
-3 -1 -4

Summa påverkan på likvida medel -74 -6 -80

Påverkan på omsättning och rörelseresultat under 

innehavstiden

Omsättning 10 2 12

Rörelseresultat 2 -1 1

Påverkan på omsättning och rörelseresultat som om 

förvärven hade skett 1 januari 2022

Omsättning 27 4 31

Rörelseresultat 2 -1 1

¹ Förvärvsanalysen är preliminär

MSEK
Redovisat 

värde
Verkligt värde

Redovisat 

värde
Verkligt värde

Villkorade köpe-

skillingar
3 3 - -

Finansiella skulder värderade till verkligt värde

30 jun 2022 30 jun 2021
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Not 11. Alternativa nyckeltal 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS (så kal-

lade alternativa nyckeltal enligt ESMA:s riktlinjer). Företagsledningen anser att dessa uppgifter un-

derlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Inve-

sterare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell re-

dovisning enligt IFRS.  

 

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL  

I nedanstående tabeller framgår hur de alternativa nyckeltal som inte är direkt avstämbara mot de 

finansiella rapporterna är beräknade.  

  
 

 
 

 

 
 

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Bruttomarginal 

Bruttoresultat 184 106 341 244 571

Intäkter 288 165 535 372 872

Bruttomarginal, % 64% 64% 64% 66% 65%

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

EBITDA och EBITDA-marginal 

Rörelseresultat 16 -23 33 5 60

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar  19 14 36 28 63

Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar  10 10 18 18 32

EBITDA  44 1 87 51 155

Intäkter 288 165 535 372 872

EBITDA-marginal, (%) 15% 1% 16% 14% 18%

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Eget kaptial/aktie

Eget kapital 169 34 169 34 139

Medelantalet utestående aktier (miljoner) 104,9 99,4 104,9 99,3 100,5

Eget kaptial/aktie (SEK) 1,6 0,3 1,6 0,3 1,4

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Nettoskuld 

Likvida medel   116 152 116 152 197

Räntebärande skulder  669 374 669 374 607

Nettoskuld  553 222 553 222 409

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Nettoskuld i förhållande till EBITDA

Nettoskuld  - - 553 222 409

EBITDA rullande tolv månader - - 191 155 155

Nettoskuld/ EBITDA LTM - - 2,9 1,4 2,6
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MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Organisk tillväxt

Intäkter motsvarande period föregående år 165 217 372 217 895

Valutaeffekt 34 -23 56 -48 -27

Förvärvseffekt 10 - 10 - -

Valutajusterade intäkter motsvarande period 

föregående år exklusive förvärv
209 194 437 169 869

Intäkter innevarande år 288 165 535 372 872

Organisk tillväxt 79 -29 98 203 3

Organisk tillväxt, % 48% -15% 26% -9% 0%

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Rörelsekapital 

Varulager   107 41 107 41 58

Kundfordringar  194 83 194 83 139

Övriga fordringar  61 45 61 45 51

Leverantörsskulder  -83 -60 -83 -60 -77

Övriga skulder   -377 -260 -377 -260 -314

Rörelsekapital  -98 -153 -98 -153 -143

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Rörelsemarginal 

(EBIT-marginal)  

Rörelseresultat   16 -23 33 5 60

Intäkter 288 165 535 372 872

Rörelsemarginal, % 5,5% -14,1% 6,2% 1,3% 6,9%

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder   669 374 669 374 607

Eget kapital  169 34 169 34 139

Skuldsättningsgrad, faktor 3,9 11,1 3,9 11,1 4,4

MSEK
Kv 2

2022

Kv 2

2021

Halvår

2022

Halvår

2021

Helår

2021

Soliditet 

Eget kapital  169 34 169 34 139

Balansomslutning  1 315 733 1 315 733 1 146

Soliditet, %  13% 5% 13% 5% 12%
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Nyckeltal   Definition   Motivering för användande av mått    

Antal anställda   Medelantalet tillsvidareanställda under peri-

oden, inklusive deltidsanställda omräknade 

till HTE   

Antal anställda är ett mått på antal an-

ställda i Bolaget som behövs för att ge-

nera periodens resultat.   

Bruttomarginal, %   Bruttoresultatet i förhållande till rörelsens 

nettoomsättning   

Bruttomarginal används för att mäta pro-

duktionslönsamhet.   

EBITDA  Rörelseresultatet före av- och nedskriv-

ningar   
EBITDA används för att mäta resultatet 

från den löpande verksamheten, obero-

ende av av- och nedskrivningar.    

EBITDA-marginal, %   Rörelseresultatet före avskrivningar i för-

hållande till rörelsens nettoomsättning   
EBITDA-marginal används för att ställa 

EBITDA i relation till omsättningen.    

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med medelantal ute-

stående aktier 

Ett mått på hur stor andel av bolagets redo-

visade egna kapital varje aktie represente-

rar. 

Kassaflöde efter löpande investe-

ringar  
Kassaflöde från den löpande  

verksamheten och investeringsverksam-

heten   

Kassaflöde efter löpande investeringar an-

vänds som ett mått på det kassaflöde som 

genereras av löpande verksamheten och 

investeringar.    

Nettoskuld  Räntebärande skulder minus likvida me-

del    

Nettoskuld representerar Bolagets förmåga 

att betala av samtliga skulder om dessa 

förföll på balansdagen med företagets till-

gängliga likvida medel på balansdagen.   

Nettoskuld/EBITDA LTM Nettoskuld vid periodens slut i  

förhållande till rullande 12 månaders 

EBITDA 

Ett mått på finansiell risk som visar net-

toskuld i förhållande till kassagenerering. 

Organisk tillväxt, %  Periodens förändring av totala intäkter ju-

sterat för förvärv, avyttringar och valuta, 

jämfört med jämförelseperiodens totala in-

täkter   

Organisk tillväxt används vid analys av un-

derliggande omsättningsförändring driven 

av jämförbara enheter mellan olika peri-

oder.  

Rörelsekapital  Lager, kundfordringar och andra  

kortfristiga fordringar minus leverantörs-

skulder och övriga skulder   

Rörelsekapital används för att mäta Bola-

gets förmåga att möta kortfristiga kapital-

krav.   

Rörelsemarginal  

(EBIT-marginal), %   
Rörelseresultatet i förhållande till  

rörelsens nettoomsättning   
Rörelsemarginal används för att ställa EBIT 

i relation till omsättningen och är ett mått 

på Bolagets lönsamhet.    

Skuldsättningsgrad, faktor    Räntebärande skulder dividerat med eget 

kapital   
Skuldsättningsgrad mäter vilken uträckning 

Bolaget är finansierats av lån.    

Soliditet, %   Eget kapital i procent av balansomslut-

ningen   

Soliditet visar hur stor andel av totala till-

gångar som finansieras av aktieägarna 

med eget kapital.   
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Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

 

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 

07.30 CET. 

 

 

Information till  
aktieägare 
WEBBPRESENTATION 

En webbpresentation kommer att hållas på engelska idag kl. 09.00 

(CET). Se investors.tobiidynavox.com för mera information beträffande konferensen. 

Bilderna från presentationen kan därefter laddas ner från hemsidan. 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Fredrik Ruben, verkställande direktör, vxl. 08-663 69 90 

Linda Tybring, Investor Relations, ekonomidirektör, linda.tybring@tobiidynavox.com 

 

Tobii Dynavox AB (publ) • Organisationsnummer: 556914-7563 

Postadress: Box 743 18217 Danderyd, Sweden  

Tel. 08-663 69 90 

www.tobiidynavox.com  

 

FINANSIELL KALENDER 
Delårsrapport Q3 2022 28 oktober 2022  
Bokslutskommuniké Q4 2022              8 februari 2023  
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