


Delårsrapport 
januari-juni 2022



Sammanfattning av perioden januari-juni 2022

• Nettoomsättning 895 Mkr (769) ökning 16 % 

• Repetitiva intäkter 763 Mkr (639) ökning 19 % varav organiskt 9 %

• EBITA 250 Mkr (218) ökning 15 %

• EBITA marginal 28 % (28)

• Rörelseresultat 158 Mkr (142) ökning 11 %

• Rörelsemarginal 18 % (18)

• Vinst per aktie före utspädning 3,28 kr (3,06)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 402 Mkr (340)



Sammanfattning av perioden april-juni 2022

• Nettoomsättning 449 Mkr (396) ökning 13 % 

• Repetitiva intäkter 384 Mkr (325) ökning 18 % varav organiskt 8 %

• EBITA 120 Mkr (121) minskning 2 %

• EBITA marginal 27 % (31)

• Rörelseresultat 74 Mkr (86) minskning 14 %

• Rörelsemarginal 17 % (22)

• Vinst per aktie före utspädning 1,52 kr (1,85)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten -43 Mkr (30)

• Förvärv av Hotellinx Systems Oy och Scanrate Financial Systems A/S



Nyckeltal



Omsättning

Omsättning Omsättning per kvartal



Resultat - EBITA

EBITA och EBITA marginal                                       EBITA och EBITA marginal per kvartal



Förvärvsdriven tillväxt

Förvärvad årsomsättning Förvärvade enheters effekt på omsättningen

Varje block illustrerar ett förvärvat bolag.



Rapport över totalresultat

Intäktsfördelning
januari-juni 2022        

Omsättning per land
januari-juni 2022



Rapport över finansiell ställning, koncernen



Rapport över kassaflöde i sammandrag, koncernen



God riskspridning
Omsättningens fördelning
Vår omsättning är jämnt fördelad på våra 33 
affärsenheter. Ingen affärsenhet står för mer 
än 12 % av koncernens omsättning.

Kunder
Vi har cirka 22 300 kunder. Koncernens tio 
största kunder representerar cirka 6 % av 
omsättningen. Den enskilt största kunden står 
för cirka 1,4 % av omsättningen. 



Årsomsättning per affärsenhet
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