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Pressmeddelande 2 februari 2023    

Cint Group redovisar lägre omsättning än förväntat, påverkat av makroekonomiska 

faktorer och högre andel reverseringar  

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till cirka 80,3 MEUR jämfört med 44,8 MEUR samma 

kvartal föregående år. På proformabasis1 ökade nettoomsättningen med cirka 5,3 procent och 0,1 procent 

exklusive valutaeffekter.   

Den oförändrade nettoomsättningen proforma (exklusive valutaeffekter) under kvartalet jämfört med 

föregående år påverkades av: 

• Makroekonomiska faktorer, vilka fortsatt gjorde många kunder försiktiga med att påbörja nya projekt 

under kvartalet; en utveckling vi noterat på nästan samtliga geografiska marknader, kundsegment och 

kunder.  

• Betydligt högre andel reverseringar jämfört med tidigare kvartal. Sedan mitten av 2022 har branschen 

noterat en markant ökning av bedrägerier med en betydligt ökad andel reverseringar från den 

”typiska” nivån om cirka 5 procent. Ökningen i andelen reverseringar under det fjärde kvartalet 2022 

jämfört med samma kvartal 2021 hade en negativ inverkan på omsättningstillväxten med cirka 

5 procentenheter.  

Reverseringar (dvs. levererade enkätsvar som bedöms bedrägliga) är en branschövergripande företeelse. I 

egenskap av en ledande aktör inom branschen har Cint tagit initiativ till att sammanföra relevanta aktörer för 

att adressera frågan. I tillägg till detta arbetar vi på att förbättra vår tekniska lösning för att bättre kunna 

identifiera och förebygga bedrägerier. Dessa initiativ kommer bidra till att ta oss tillbaka ned till mer 

normaliserade nivåer av reverseringar.  

Bruttomarginalen uppgick till cirka 60,6 procent och justerad EBITDA uppgick till cirka 13,5 MEUR, med en 

justerad EBITDA-marginal om 16,8 procent i kvartalet. Bruttomarginalen proforma i fjärde kvartalet 2021 

uppgick till 62,0 procent och justerad EBITDA proforma uppgick till 11,5 MEUR, motsvarande en EBITDA-

marginal om 15,2 procent.  

“Att återfå tillväxtmomentum är vår högsta prioritet. Vi har därför fokuserat ytterligare på våra kommersiella 

insatser samt på tekniska och branschgemensamma initiativ för att bekämpa bedrägerier”, kommenterar Tom 

Buehlmann, VD.  

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Cint kommer att publicera 

helårsrapporten för 2022 klockan 08.00 den 22 februari 2023.  

1) Proformasiffrorna omfattar Cint organisk och Lucid och exkluderar intäkter hänförliga till Ryssland. 
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