
1  

 

Bokslutskommuniké        2022 Tobii Dynavox AB (publ) 

 

Pressmeddelande  
Stockholm, Sverige, 8 februari 2023, 07:30 CET 

 

Tobii Dynavox bokslutskommuniké för 2022 
Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2022 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben: 

Den starka försäljningstrenden fortsatte under det fjärde kvartalet där nu även Europa och övriga 
länder visade god tillväxt, vilket var ett trendbrott jämfört med inledningen på året. Vår underliggande 
lönsamhet fortsätter utvecklas starkt åt rätt håll men resultatet tyngs fortsatt av övergående 
kostnadsökningar för komponenter och frakt samt vissa engångsposter. Kostnaderna påverkades 
även av att verksamheten normaliserats efter den lägre aktivitetsnivån under pandemin. Amerikanska 
Medicare meddelade i december att man höjer ersättningsnivån för våra produkter för 2023 med drygt 
9 procent. Medicare, som står för cirka 25% av vår försäljning i USA, är även normgivande för 
ersättningsnivån för resten av de amerikanska försäkringsbolagen. Den nya nivån kommer införas 
successivt under 2023. Detta i kombination med att våra komponentpriser och fraktkostnader bör 
minska i närtid innebär att vi ser ljust på lönsamhetsutvecklingen framöver. 

 

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2022  

• Intäkterna växte 48% till 362 MSEK (245). Den organiska tillväxten var 18%.   

• Bruttomarginalen uppgick till 65% (64).   

• Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (13), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (5,4).  

• Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 41 MSEK (-274).  

• Resultatet per aktie var 0,16 SEK (0,05) före och efter utspädning.  

 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022   

• Intäkterna växte 40% till 1 216 MSEK (872). Den organiska tillväxten var 16%.  

• Bruttomarginalen uppgick till 65% (65).   

• Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (6,9).  

• Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -26 MSEK (-234).  

• Resultatet per aktie var 0,46 SEK (0,30) före och efter utspädning.  

• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  

• I början av oktober tecknades ett nytt treårigt finansieringsavtal med Swedbank. 
Kreditfaciliteterna omfattar samma finansieringsram som tidigare, 700 MSEK, och är klassade 
som sociala lån. Det betyder att Tobii Dynavox kvalificerar sig som ett företag som bidrar till 
samhällsutvecklingen genom hållbara sociala satsningar.  

• I början av november lanserades TD Browse, en specialbyggd webbläsare för I-
serieanvändare som innebär att de enkelt kan surfa på internet med hjälp av ögonstyrning.  

• I december lanserades appen TD Phone för I-serien. Den gör det möjligt att styra en telefon 
med ögonen för både samtal och sms. 

 

VD-KOMMENTAR 

Den starka försäljningstrenden fortsatte under det fjärde kvartalet där nu även Europa och övriga 

länder visade god tillväxt, vilket var ett trendbrott jämfört med inledningen på året. Vår underliggande 

lönsamhet fortsätter utvecklas starkt åt rätt håll men resultatet tyngs fortsatt av övergående 

kostnadsökningar för komponenter och frakt samt vissa engångsposter. Kostnaderna påverkades 

https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-signs-refinancing-agreement-classified-as-a-social-loan
https://investors.tobiidynavox.com/sv/blogs/press-releases/tobii-dynavox-enhances-flagship-product-with-new-phone-and-gaming-capabilities
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även av att verksamheten normaliserats efter den lägre aktivitetsnivån under pandemin. Amerikanska 

Medicare meddelade i december att man höjer ersättningsnivån för våra produkter för 2023 med drygt 

9 procent. Medicare, som står för cirka 25% av vår försäljning i USA, är även normgivande för 

ersättningsnivån för resten av de amerikanska försäkringsbolagen. Den nya nivån kommer införas 

successivt under 2023. Detta i kombination med att våra komponentpriser och fraktkostnader bör 

minska i närtid innebär att vi ser ljust på lönsamhetsutvecklingen framöver.  

Den organiska tillväxten uppgick till solida 18 procent i kvartalet. Effekten av höga komponent- och 

fraktkostnader på bruttomarginalen var cirka 2 procentenheter. Huvuddelen av vår försäljning 

utgjordes av produkter med komponenter som köpts in till högre inköpspriser än vad vi köper för idag, 

vilket kommer gynna marginalutvecklingen framöver. Vi räknar även med att fraktkostnaderna 

kommer minska. Resultatet påverkades också av vissa engångskostnader under kvartalet, totalt cirka 

7 MSEK.   

FLERA BETYDELSEFULLA PRODUKTLANSERINGAR   

Under kvartalet genomförde vi två viktiga mjukvarulanseringar som stärker vår ögonstyrda 

flaggskeppsprodukt, I-serien. I början av november lanserade vi TD Browse, en specialbyggd 

webbläsare som innebär att man enkelt kan surfa på internet med hjälp av ögonstyrning. Att ha 

tillgång till webben är något de flesta av oss ser som en självklarhet och lanseringen av TD Browse 

innebär att personer med en funktionsnedsättning kan vara delaktiga i mycket större utsträckning. 

Produkten har fått en mycket positiv respons från våra användare. 

I december lanserade vi appen TD Phone, som gör det möjligt att via I-serien styra en telefon med 

ögonen för både samtal och sms. Detta är också en efterlängtad funktionalitet bland våra användare. 

Samtidigt släppte vi nya funktioner för att spela Xbox och rita med ögonen.  

I slutet av november annonserades att vårt dotterbolag Acapela Groups lösning för voice-banking, 

my-own-voice, vunnit CES 2023 innovation award inom kategorin Digital Hälsa på världens största 

teknikmässa ”Consumer Electronics Show”. Det bekräftar my-own-voice stora betydelse för 

människor med nedsatt röstfunktion genom att relativt enkelt kunna skapa en personlig syntetisk röst. 

My-own-voice är ett utmärkt exempel på de nya lösningar som kan skapas genom att kombinera 

Acapelas ledande position inom röstsyntes med våra kommunikationshjälpmedel.  

Under 2022 har vi lagt mycket kraft på att få de strukturer och rutiner på plats som krävs i ett 

fristående, noterat bolag. Det har varit både utmanande och stimulerande. Genom att pandemins 

begränsningar är i stort sett borta har verksamheten återgått till det normala, inklusive resor, 

kundmöten och events, med de kostnader som det innebär. Nu går vi in i en fas med ett ännu större 

fokus på verksamheten och våra användare med det övergripande målet att leverera på vår 

betydande tillväxt- och lönsamhetspotential. De långsiktiga tillväxtmöjligheterna underbyggs av den 

generellt låga kännedomen om våra produkter och de livsavgörande skillnader de ofta innebär för 

individer med kommunikationssvårigheter. Därför har våra utbildningsinitiativ mycket hög prioritet för 

att driva den framtida tillväxten. Dagens begränsade och oförmånliga ersättningssystem utgör också 

en tillväxtmöjlighet över tid när tillgången till finansiering förbättras. Sammantaget är 

marknadsutsikterna ljusa och de har historiskt inte påverkats av konjunkturnedgångar. Därmed 

känner vi tillförsikt inför framtiden.  

Fredrik Ruben, VD 

Webbpresentation 
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. 
Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av 
webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.  

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 kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 
07.30 CET. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllYzVhMDAtMWMzMS00NTcyLWE0MTYtMWIwMmQ1NzBhYWM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22f253f952-50bd-4884-bd3b-56ba582a9e42%22%2C%22Oid%22%3A%2237130e24-ee78-420d-b628-a05f17aad74b%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://investors.tobiidynavox.com/sv/pages/financial-presentations
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Kontakt  

Linda Tybring, CFO & Investor relations, Tobii Dynavox AB  

Mobil: +46(0) 70 68 14 980, e-mail: linda.tybring@tobiidynavox.com 

Om Tobii Dynavox 

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade 
lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism 
och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. 
Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med 
hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad 
support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för 
att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en 
personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 
600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, 
Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer 
information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer 

 

https://investors.tobiidynavox.com/sv/

