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Forretningsmodellen i RTX

Vi arbejder i tre domæner/markedssegmenter, hvor vi via 
vores forretningsmodel omsætter den værdi, som vi skaber 
for vores kunder, til en langsigtet værdiskabelse for RTX.

Udnyttelse af mulighederne for profitabel vækst 
Ved at øge produktsalget til vores store kunder igennem rammeaftaler er vi i stand 
til at øge den tilbagevendende omsætning og styrke skaleringen af vores ressourcer. 
ODM/OEM modellen er oprindeligt brugt i Enterprise, og finder nu anvendelse i alle 
kernesegmenterne.

Anvendelse i attraktive B2B kernemarkeder
Vores langsigtede partnerskaber med store og globalt førende kunder samt vores 
forståelse af markedstrends er vigtige parametre i den måde vi driver forretning på i 
RTX. Vi tror på, at vi skaber værdi og opnår de bedste resultater i tæt samarbejde med 
vores kunder i vores tre B2B kernemarkeder.

Kernekompetencer
RTX’s ekspertise i kortrækkende digitale trådløse teknologier har været rygraden i 
vores succes i næsten 30 år. Vi besidder en unik kombination af kompetencer indenfor 
software og hardware, heriblandt patenterede løsninger, som anvendes i både modu-
ler og færdige produkter.

Vores forretningsmodel

Sådan gør vi

Wireless wisdom
 Eksperter i kortrækkende digitale trådløse teknologier

Specifikation og design
Brugerens og kundens behov 
omsættes til løsninger 

Produktion og håndtering  
af forsyningskæden
Leverancer fra certificerede produ-
center igennem hele produktets levetid 

Test og certificering
Sikring og validering af ydeevnen

Udvikling og integration
Fra software og hardware til fuldt 
integrerede produkter 

Enterprise HealthcareProAudio

Tilbagevendende 
omsætning

 fra vores ODM/OEM model øger skalerbarheden af ressourcer
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Hoved- og nøgletal for koncernen
DKK mio.  2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nøgletal     
Vækst i nettoomsætning    -17,8%   -0,8%   17,9%   9,7%   9,6% 
Overskudsgrad   1,3%   15,0%   15,5%   15,7%   16,7% 
Afkast af investeret kapital 1)    10,7%   54,1%   75,1%   69,5%   92,1% 
Egenkapitalens forrentning    1,1%   18,1%   21,6%   20,2%   20,7% 
Soliditetsgrad   59,5%   66,0%   75,0%   73,8%   80,2% 
     
Medarbejdere     
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte   286   292  277 246 227
Heraf gennemsnitligt antal direkte ansatte   257   264  253 226 207
Nettoomsætning pr, medarbejder (tDKK)   1.598   1.904   2.023   1.932   1.910 
Resultat af primær drift pr. medarbejder (tDKK)   21   286   313   304   318 
     
Aktier 
(antal aktier i 1.000 styk)     
Gennemsnitligt antal aktier i omløb   8.243   8.376   8.545   8.556   8.735 
Gennemsnitligt antal aktier, udvandet   8.302   8.503   8.633   8.691   8.916 
     
Aktienøgletal, dkk pr aktie à nom, dkk 5     
Årets resultat pr, aktie (EPS)   0,4   7,5   8,4   7,0   6,7 
Årets resultat, udvandet pr. aktie (DEPS)   0,4   7,4   8,3   6,9   6,5 
Udbytte pr. aktie   0,0   2,5   2,5   2,0   2,0 
Indre værdi pr. aktie   34,4   42,2   41,0   36,4   32,9 
Børskurs pr. aktie  165,0 216,0 164,0 179,6  180,0
1)  Afkast af investeret kapital i 2016/17 blev justeret i 2017/18

Note: Koncernens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 
Beregningsmetoden fremgår af anvendt regnskabspraksis beskrevet i årsrapporten aflagt på engelsk.

DKK mio.  2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Resultatopgørelse     
Nettoomsætning   457,2   555,9   560,3   475,3   433,5 
Bruttoresultat   239,1   309,3   316,9   264,8   238,5 
EBITDA   37,3   108,2   100,2   83,1   77,2 
EBITDA %  8,2% 19,5% 17,9% 17,5% 17,8%
Resultat af primær drift (EBIT)   6,1   83,6   86,7   74,9   72,3 
Finansielle poster, netto   -6,6   -3,4   4,6   1,4   -1,9 
Resultat før skat   -0,6   80,2   91,3   76,3   70,4 
Årets resultat   3,6   63,1   71,4   60,0   58,2 
     
Balance     
Likvider og værdipapirer   120,4   194,8   226,7   182,6   151,3 
Aktiver i alt   485,3   533,6   463,3   422,7   353,0 
Egenkapital   288,5   352,2   347,4   312,0   283,0 
Forpligtelser   196,8   181,4   115,8   110,7   70,0 
     
Andre nøgletal     
Egne afholdte udviklingsomkostninger 
før aktivering   42,3   43,8   39,0   34,3   36,9 
Aktiverede udviklingsomkostninger   24,9   28,7   16,8   16,3   17,4 
Af- og nedskrivninger   31,3   24,6   13,5   8,3   4,9 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter   44,5   70,6   107,7   95,7   46,7 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   9,7   -37,1   -52,4   -29,2   -37,0 
Investering i materielle anlægsaktiver   20,9   7,9   5,4   8,4   8,9 
Ændring i likvider   -22,4   -33,7   10,9   30,3   -61,4  
Tallene for årene før 2018/19 er ikke korrigeret for ændring af regnskabspraksis, IFRS 9 og IFRS 15, som blev implementeret i 2018/19. Tallene for årene før 
2019/20 er ikke korrigeret for ændring af regnskabspraksis IFRS 16, som er implementeret i 2019/20.
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Udviklingen i 2020/21

2020/21 var et udfordrende og omskifteligt år for koncernen væsentlig påvirket 
af COVID-19 og af begrænsningerne i de globale forsyningskæder. Året blev dog 
forbedret for hvert kvartal og endte stærkt. 

Omsætning  
Koncerntomsætningen for RTX beløb sig til DKK 457 
mio. i 2020/21, svarende til et fald på 18% (2019/20: 
DKK 556 mio.). På grund af den lavere omsætning blev 
de oprindelige forventninger til året ikke indfriet. Efter-
spørgsels- og leveringsudfordringer var de væsentligste 
årsager til tilbagegangen set i forhold til forventnin-
gerne, og den svagere kurs på USD i 2020/21 bidrog 
yderligere til nedgangen. Korrigeret for effekten af ud-
viklingen i valutakurser var væksten -13%. Efterspørgs-
len var væsentligt påvirket i den første del af 2020/21 
som følge af COVID-19. I den anden halvdel af året 
blev omsætningen påvirket af den globale mangel på 
komponenter og begrænsninger i forsyningskæderne, 
som påvirkede det globale flow af varer, og dermed blev 
leverancer udskudt til senere kvartaler. 

Efterspørgslen blev markant forbedret hen over året 
med en kvartalsvis vækst i omsætning og var tæt på en 
normalisering i anden halvdel af året. Som en konse-

kvens heraf steg omsætningen i 4. kvartal 2020/21 
med 205% sammenlignet med 1. kvartal (2019/20: 
22%). Den globale komponentmangel, især på halvle-
dere, men også delvis på andre elektroniske komponen-
ter, samt begrænsningerne i forsyningskæderne såsom 
havnelukninger, problemer med afskibningskapacitet 
og elektricitetsmangel påvirkede leverancerne fra 2. 
kvartal og fremefter i 2020/21. Dette resulterede i ud-
skudte leverancer og dermed omsætning ind i kommen-
de kvartaler. Ved udgangen af 2020/21 var omsætning 
på ca. DKK 45 mio. udskudt til næste regnskabsår på 
grund af de globale udfordringer i forsyningskæderne. 
Havde disse udfordringer i forsyningskæderne ikke 
eksisteret, ville omsætningen have været på mere end 
DKK 500 mio. i regnskabsåret.

I Enterprise-segmentet realiserede RTX en omsætning 
på DKK 308 mio. svarende til et fald på 19% (2019/20: 
DKK 382 mio.). Foranstaltningerne imod COVID-19 har 
begrænset kunderne i at installere kommunikations-

Omsætning pr. segment
DKK mio.

 Healthcare
 ProAudio
 Enterprise

Omsætning fra produkter og royalty
(% af samlet omsætning)

 Produktsalg og royalty

Omsætning fordelt på kvartal
DKK mio.

 2019/20
 2020/21
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patientovervågningssystemer i 2019/20 på grund af 
COVID-19-pandemien mere normaliseret i 2020/21, 
efterhånden som hospitaler m.v. havde fået udstyr købt 
ind. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurser 
var omsætningsvæksten på 6%.

Bruttoresultat
Det lavere omsætningsniveau i 2020/21 betød et 
lavere bruttoresultat for Koncernen på DKK 239 mio. 
(2019/20: DKK 309 mio.). Bruttomarginen beløb sig 
til 52,3% i 2020/21 sammenlignet med 55,6% sidste 
år. Marginen er hovedsageligt påvirket af omsætnings-
mikset med en væsentlig lavere andel af omsætningen 
fra kundefinansierede projekter. Derudover er marginen 
påvirket af stigende priser på komponenter i anden 
halvdel af året som følge af komponentmanglen i den 
globale elektronikindustri.

Kapacitetsomkostninger
På grund af påvirkningerne fra og usikkerhederne 
forårsaget af COVID-19-pandemien og de globale 
udfordringer i forsyningskæderne, blev kapacitetsom-
kostningerne i årets løb fortsat styret forsigtigt. Kapaci-
tetsomkostningerne (personaleomkostninger og andre 
eksterne omkostninger) beløb sig således til DKK 227 
mio. i 2020/21 svarende til et fald på 1% (2019/20: 
DKK 230 mio.). På den anden side har RTX fastholdt et 
rimeligt kapacitetsomkostningsniveau for ikke at bringe 
selskabets mulighed for på længere sigt at realisere 
vækstmulighederne i sine store rammeaftaler i fare. 
RTX har udskudt eventuelle yderligere stigninger i med-

arbejderantallet, og har i stedet omorganiseret for at 
sikre fremdrift på de udviklingsaktiviteter, som har det 
højeste potentiale for RTX og kunderne. Det gennem-
snitlige antal medarbejdere var 286 fuldtidsansatte i 
2020/21 sammenlignet med 292 i 2019/20.

Bruttoresultat
DKK mio. (%)

 Bruttoresultat
 Vareforbrug 
 Bruttomargin (%)

Medarbejdere
(FTEs)

 Gennemsnitligt 
antal medarbej-
dere 

systemer på slutbrugernes lokationer i den første del 
af året. Desuden var kunderne i begyndelsen af året 
forsigtige med at købe varer til deres lagre som følge af 
usikkerheden forbundet med COVID-19. Omsætningen 
er yderligere blevet negativt påvirket af komponent-
mangel og udfordringer i forsyningskæderne, der har 
udskudt omsætning til næste regnskabsår. Korrigeret 
for den svagere USD valutakurs faldt omsætningen i 
2020/21 med 15%. 

Omsætningen i ProAudio-segmentet faldt med 20% 
til DKK 102 mio. i 2020/21 (2019/20: DKK 128 mio.). 
Den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og 
royalty steg i 2020/21 i overensstemmelse med RTX’s 
strategi om at gå fra engangs-udviklingsydelser til tilba-
gevendende omsætning. Omsætningen fra udviklings-
ydelser faldt derfor markant, og transformationen mod 
en forretningsmodel baseret på tilbagevendende om-
sætning er langt fremme. På grund af påvirkningerne af 
COVID-19 og udfordringerne i forsyningskæderne steg 
omsætningen fra produktsalg samlet set mindre end 
forventet i starten af året, hvorimod især omsætningen 
fra RTX’s produktplatforme og tilhørende moduler steg 
markant i 2020/21. Korrigeret for den svagere USD 
valutakurs faldt omsætningen i 2020/21 med 15%. 

Omsætningen i Healthcare-segmentet udgjorde DKK 
47 mio. og steg med 1% (2019/20: DKK 46 mio.). 
Sammenlignet med sidste år var omsætningen posi-
tivt påvirket af transformationen til leverancer af et 
komplet ODM-produkt i stedet for udelukkende salg 
af moduler for en del af leverancerne. På den anden 
side blev den betydelige vækst (i antal enheder) for 

Omsætning 2020/21 

Enterprise (DKK)

308 mio.
ProAudio (DKK)

102 mio.
Healthcare (DKK)

47 mio.
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Finansielle forventninger og resultat 
2020/21
DKK mio.
 
  Opdateret Oprindelig 
  forventning forventning 
  22 Apr 24 Nov 
 Realiseret 2021 2020

Omsætning 457 450-500 545-600
EBITDA 37 30-55 95-120
EBIT 6 0-25 63-90

Forsknings- og udviklingsomkostninger
DKK mio. (%)

ler), et Cloud-baseret installationsværktøj og ProAu-
dio-produktplatforme til f.eks. mikrofoner, intercom 
og konferencesystemer. RTX har haft forsknings- og 
udviklingsomkostninger på DKK 42 mio. i 2020/21 
(2019/20: DKK 44 mio.), hvoraf DKK 25 mio. er 
aktiveret (2019/20: DKK 29 mio.). Forsknings- og 
udviklingsomkostningerne dækker kun udviklingsom-
kostninger til intern udvikling og ikke de aktiviteter, hvor 
udviklingen af produkter eller løsninger er finansieret 
af kunder. Omfanget af forsknings- og udviklingsom-
kostninger afspejler RTX’s strategi om at skabe øget 
tilbagevendende omsætning ved at udnytte selskabets 
kompetencer indenfor trådløs teknologi og audio til 
udvikling af produkter og produktplatforme. I overens-
stemmelse med denne strategi er af- og nedskrivninger 
som forventet steget til DKK 31 mio. (2019/20: DKK 
25 mio.), hvoraf afskrivninger på materielle aktiver 
udgjorde DKK 13 mio. (2019/20: 12 mio. kr.) og af- og 
nedskrivninger på immaterielle aktiver udgjorde DKK 18 
mio. (2019/20: DKK 13 mio.). 

Driftsresultat – EBITDA & EBIT
Som et resultat af den lavere omsætning faldt EBITDA 
med 66% til DKK 37 mio. (2019/20: DKK 108 mio.) 
svarende til en EBITDA-margin på 8,2% (2019/20: 
19,5%). EBIT faldt med 93% til DKK 6 mio. (2019/20: 
DKK 84 mio.) primært på grund af det lavere om-
sætningsniveau og sekundært på grund af de højere 
afskrivninger på immaterielle aktiver som følge af den 
øgede egenudvikling af produkter og produktplatforme 
over de seneste år. 

 Omkostningsførte   
forsknings- og udviklings-
omkostninger

 Aktivererede udviklings-
omkostninger

 % af omsætningen

EBITDA og EBITDA-margin
DKK mio. (%)

 EBITDA
 EBITDA-margin

EBIT og EBIT-margin
DKK mio. (%)

 EBIT
 EBIT-margin

Antallet af medarbejdere ved udgangen af 2020/21 
(inklusive indlejede ansatte) faldt til 280 (2019/20: 
294), hvoraf 183 er ansat i Danmark (2019/20: 195) og 
97 er ansat internationalt (2019/20: 99). Derudover er 
rejseomkostninger, messer, ekstern assistance og med-
arbejderbonusniveauer holdt på et relativt lavt niveau. 

Aktiverede udviklingsprojekter og 
afskrivninger
RTX ser vækstmulighederne som uændrede trods 
udfordringerne i 2020/21. Derfor har RTX fortsat inve-
steret i udviklingen af produktplatforme og løsninger til 
de forskellige segmenter. Disse investeringer omfatter 
for eksempel Enterprise-headsets (trådløse model-
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Finansielle poster, skat, årets resultat og 
indtjening pr. aktie
Finansielle poster udgjorde en udgift på DKK 7 mio. i 
2020/21 sammenlignet med en udgift på DKK 3 mio. i 
2019/20. Nettoudgiften var hovedsageligt forårsaget 
af justeringen af værdien af investeringer i handelspor-
teføljen til dagsværdi på balancedagen, som følge af 
stigende renter på obligationer i løbet af året, og af de 
beregnede finansieringsomkostninger fra aktiverede 
leasingkontrakter i henhold til IFRS 16. På grund af mid-
lertidigt forhøjede fradrag for udviklingsomkostninger 
efter den danske skattelovgivning, er der for 2020/21 
indregnet en skatteindtægt på DKK 4 mio. (2019/20: 
skatteudgift på DKK 17 mio.). Efter indregning af de 
finansielle poster og skat udgjorde årets nettoresultat 
DKK 4 mio. (2019/20: DKK 63 mio.). Nettoresultatet 
svarer til en indtjening pr. aktie (EPS) på DKK 0,4 i 
2020/21 sammenlignet med DKK 7,5 sidste år.

Pengestrømme
RTX’s pengestrømme fra driftsaktiviteterne var fortsat 
positive i 2020/21 – til trods for lavere omsætning 
og indtjening i året og positivt påvirket af udviklin-
gen i arbejdskapitalen – og beløb sig til DKK 45 mio. 
(2019/20: DKK 71 mio.). DKK 40 mio. af penge-
strømmene fra driftsaktiviteterne blev geninvesteret i 
fremtidige vækstmuligheder via investeringer i aktive-
rede udviklingsprojekter og materielle anlægsaktiver 
(2019/20: DKK 35 mio.). Overskydende likviditet blev 
udloddet til aktionærerne i form af udbytter på DKK 21 
mio., svarende til DKK 2,5 pr. aktie, og gennem aktietil-
bagekøb for DKK 50 mio. i 2020/21.

Balance
Ultimo 2020/21 udgjorde Koncernens balance DKK 
485 mio. sammenlignet med DKK 534 mio. ved udgan-
gen af sidste år. Udviklingen er delvist forårsaget af en 
lavere likviditet. Koncernens samlede likviditet (samle-
de likvidbeholdninger plus værdipapirportefølje og fra-
trukket bankgæld) faldt til DKK 120 mio. ved udgangen 
af 2020/21 (2019/20: DKK 195 mio.) og var positivt 
påvirket af pengestrømme fra driften, og negativt 
påvirket af investeringer og udlodninger til aktionærerne 
gennem udbytter og aktietilbagekøb for et samlet beløb 
på DKK 71 mio. i løbet af året. Varebeholdningerne var 
højere ved udgangen af 2020/21 og beløb sig til DKK 
32 mio. (2019/20: DKK 15 mio.) primært som følge af 
et større antal færdigvarer i transit.

Egenkapitalen udgør ultimo 2020/21 DKK 289 mio. 
(2019/20: DKK 352 mio.) svarende til en soliditets-
grad på 59,5% (2019/20: 66%). RTX har fortsat en 
solid balance og likviditet. Egenkapitalen var negativt 
påvirket af aktionærrettede aktiviteter fra udbytter og 
aktietilbagekøbsprogrammer i 2020/21. Koncernens 
forpligtelser er steget med 8% forårsaget af en højere 
leverandørgæld som følge af tidspunkterne for salg og 
køb mod slutningen af året, samt på grund af udskudt 
A-skat mv. som led i de likviditetsfremmende foran-
staltninger, som den danske regering har vedtaget for 
at modvirke påvirkningerne af COVID-19. Det lavere 
indtjeningsniveau påvirkede Koncernens afkast af 
investeret kapital (ROIC), som udgjorde 11% i 2020/21 
sammenlignet med 54% i 2019/20.

Indtjening pr. aktie (EPS)
DKK pr. aktie

 Indtjening pr. aktie (EPS)

Pengestrømme fra driftsaktivitet
DKK mio.

 Pengestrømme fra  
driftsaktivitet

Afkast af investeret kapital (ROIC)
(%)

 Afkast af investeret kapital 
(ROIC)
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Kvartalsvis udvikling
4. kvartal 2020/21 – en stærk afslutning på et vanskeligt år
RTX realiserede en omsætning på DKK 186,8 mio. i 4. kvartal 2020/21 – en stigning på 
19,4% sammenlignet med sidste år (4. kvartal 2019/20: DKK 156,4 mio.). Korrigeret 
for effekten af udviklingen i valutakurser var væksten i 4. kvartal 20,3% sammenlignet 
med sidste år, da omsætningen var påvirket af en lavere kurs på USD end i 4. kvartal 
sidste år. I 4. kvartal steg omsætningen i alle segmenter sammenlignet med sidste år – 
med en omsætningsstigning i Enterprise på 26,7%, i ProAudio var væksten på 4,1% og i 
Healthcare steg omsætningen med 6,9%.

Begrænsningerne i de globale forsyningskæder og varestrømme som bl.a. komponent-
mangel, logistiske hindringer etc. havde en negativ påvirkning i 4. kvartal 2020/21. 
Samlet set har effekten af begrænsningerne i forsyningskæderne på tværs af alle seg-
menter været en udskydelse af omsætning på ca. DKK 45 mio. fra 4. kvartal 2020/21 
til 1. kvartal 2021/22. Da lignende begrænsninger i forsyningskæderne allerede havde 
udskudt omsætning på ca. DKK 40 mio. fra 3. kvartal til 4. kvartal, er nettoeffekten på 4. 
kvartal en negativ påvirkning på omsætningen på ca. DKK 5 mio. 

Bruttomarginen i 4. kvartal 2020/21 var stort set uændret på 52,5% i forhold til sidste 
år (4. kvartal 2019/20: 52,2%). Kapacitetsomkostningerne i 4. kvartal udgjorde DKK 
50,8 mio. mod DKK 53,3 i 4. kvartal 2019/20. Kapacitetsomkostningerne er blevet sty-
ret forsigtigt i forhold til antal ansatte, rejser og messer m.v. samt lavere medarbejderbo-
nusniveauer end sidste år på grund af årets resultat. Aktiverede udviklingsomkostninger 
udgjorde DKK 2,8 mio. i 4. kvartal 2020/21 (4. kvartal 2019/20: DKK 8,2 mio.).

EBITDA beløb sig til DKK 50,0 mio. i 4. kvartal 2020/21, hvilket var en stigning på 
36,9% sammenlignet med sidste år (4. kvartal 2019/20: DKK 36,6 mio.). Som følge 
af de seneste års investeringer i RTX’s egne produkter og platforme, steg afskrivningerne 
til DKK 10,3 mio. (4. kvartal 2019/20: DKK 7,5 mio.) inklusive en mindre nedskrivning 
(DKK 0,6 mio.) på et aktiveret udviklingsprojekt, som på grund af COVID-19 fik udskudt 
test, lancering og salg af produkterne. EBIT beløb sig til DKK 39,7 mio. i 4. kvartal 
2020/21 (4. kvartal 2019/20: DKK 29,0 mio.). 

 2020/21 2019/20

DKK mio. Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 61,3 88,5 120,6 186,8 457,2 128,3 112,7 158,5 156,4 555,9
Bruttoresultat 30,5 49,8 60,8 98,0 239,1 75,5 66,3 85,9 81,6 309,3
EBITDA -18,8 -4,0 10,1 50,0 37,3 21,4 11,3 38,9 36,6 108,2
EBTIDA % -30,6% -4,5% 8,3% 26,8% 8,2% 16,7% 10,0% 24,6% 23,3% 19,5%
Resultat af primær drift (EBIT) -25,3 -11,3 3,0 39,7 6,1 16,3 5,7 32,6 29,0 83,6
Finansielle poster, netto -2,0 -3,0 -1,1 -0,5 -6,6 -2,8 -2,5 1,2 0,7 -3,4
Resultat før skat -27,3 -14,3 1,9 39,1 -0,6 13,5 3,3 33,8 29,6 80,2
Årets resultat -21,4 -11,3 1,4 34,9 3,6 10,6 2,6 26,3 23,6 63,1

Segmentoplysninger
Enterprise omsætning 35,5 58,6 82,1 131,7 307,9 89,5 78,2 110,3 104,0 382,0
ProAudio omsætning 19,1 21,6 25,8 36,0 102,5 33,3 29,1 30,6 34,7 127,7
Healthcare omsætning 6,8 8,4 12,7 18,9 46,8 5,5 5,4 17,6 17,7 46,2

Balance
Likvider og værdipapirer 207,0 123,3 117,8 120,4 120,4 208,3 172,3 210,5 194,8 194,8
Aktiver i alt 470,4 415,6 436,1 485,3 485,3 483,9 430,2 499,7 533,6 533,6
Egenkapital 323,2 268,5 257,2 288,5 288,5 344,8 299,8 328,3 352,2 352,2
Forpligtelser 147,1 147,1 178,8 196,8 196,8 139,1 130,4 171,4 181,4 181,4
          
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 30,7 -20,8 22,1 12,5 44,5 6,5 23,7 48,2 -7,8 70,6
Udbytte 0,0 -20,7 0,0 0,0 -20,7 0,0 -21,0 0,0 0,0 -21,0
Aktietilbagekøb -7,0 -23,8 -14,0 -5,2 -50,0 -12,6 -28,0 0,0 0,0 -40,6
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Forventninger 2021/22

RTX forventer omsætningsvækst i 2021/22 med udgangspunkt i en stor 
ordrebeholdning men begrænset af manglen på komponenter og udfordringer i 
forsyningskæderne. Usikkerheden, særligt i relation til komponentsituationen, 
er større end i tidligere år.

Omsætningsforventninger
Omsætningen forventes at overstige DKK 520 mio i 
2021/22, svarende til en vækst på mere end ~14%. 
Selvom RTX går ind i 2021/22 med en stor ordrebe-
holdning, og dermed har et godt udgangspunkt set ud 
fra efterspørgslen, er forventningerne til omsætningen 
særligt påvirket af den globale mangel på komponenter 
og den usikkerhed, som er forbundet hermed. For-
ventningerne til omsætningen er baseret på, og med 
forbehold for, følgende forudsætninger:

• Ingen væsentlig forværring af leverancesituationen. 
Påvirkningerne fra komponentmangel og andre 
begrænsninger i forsyningskæderne samt logistiske 
udfordringer er på samme niveau som i den sidste 
del af 2020/21.

• Væksten kommer hovedsageligt fra produktsalg.

• Begrænset påvirkning på efterspørgslen fra poten-
tielle kommende COVID-19 bølger.

• Efterspørgslen vender tilbage efter sidste års COVID- 
19 påvirkning primært i Enterprise- og ProAudio- 
segmenterne, hvor effekten var størst sidste år.  

• Valutakurserne i forhold til DKK – og i særdeleshed USD/
DKK – er på det nuværende niveau (oktober 2021). 

• Ingen negative makroøkonomiske eller politiske 
påvirkninger, f.eks. økonomiske vækstrater, pris-
udvikling og handelsbarrierer.

• Ingen øvrige væsentlige ændringer i konkurrence-
situationen, markeder etc.

Som i tidligere år forventes hovedparten af omsætning 
og indtjening at ligge i andet halvår. 

>520 DKKm
Omsætningsforventningerne i 
2021/22 er baseret på en stor 
ordrebeholdning med usikkerhed 
forårsaget af den globale mangel 
på elektronik komponenter.

Fremadrettede udsagn
Årsrapporten indeholder udsagn vedrørende 
den fremtidige udvikling, herunder særligt 
fremtidig produktudvikling, fremtidigt salg 
og omsætning, driftsresultater, fremtidige 
strategier og potentielt øget forretningsakti-
vitet. Sådanne udsagn er forbundet med risici 
og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf 
mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan med-
føre, at den faktiske udvikling og de opnåede 
resultater afviger væsentligt fra de forvent-
ninger, der fremsættes direkte eller indirekte 
i årsrapporten. Faktorer, der kan påvirke så-
danne forventninger, omfatter bl.a. generelle 
økonomiske forhold og udviklinger inklusive 
påvirkninger fra COVID-19 pandemien, æn-
dringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, 
konkurrencemæssige forhold, teknologiske 
forandringer, udsving i valutakurser, tilgænge-
lighed af komponenter, udsving i leverancer 
fra underleverandører samt lovmæssige og/
eller regulative ændringer.  

Finanskalender

27. januar 2022
Delårsrapport for 1. kvartal 
2021/22 samt ordinær  
generalforsamling 
Frist for punkter til dagsordenen er 
15. december 2021

3. maj 2022
Delårsrapport for 2. kvartal 
2021/22

30. august 2022
Delårsrapport for 3. kvartal 
2021/22

29. november 2022
Årsrapport 2021/22
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>50 DKKm
Forventningerne til EBITDA 
i 2021/22 er baseret på 
omsætningsforventningerne 
og kompononentpriser på et 
relativt højt niveau samt en 
større andel af omsætningen 
fra produktsalg i forhold til 
tidligere år.

Indtjeningsforventninger
EBITDA forventes at overstige DKK 50 mio. og EBIT 
forventes at overstige DKK 10 mio. i 2021/22. Forvent-
ningerne er baseret på ovenstående omsætningsfor-
ventninger. Indtjeningsforventningerne er baseret på, 
og med forbehold for, de samme forudsætninger som 
omsætningsforventningerne med tilføjelse af følgende 
forudsætninger:

• Generelt forventes komponent- og logistikomkost-
ninger at forblive på samme øgede niveau som i 4. 
kvartal 2020/21. Mens nogle enkelte komponenter 
kan stige eller falde i pris, er den overordnede for-
ventning en helårseffekt af de omkostningsstignin-
ger, der er set mod slutningen af 2020/21, delvist 
opvejet af stigninger i salgspriserne.

• Omsætningsmikset vil fortsat udvikle sig imod en 
større andel af produktsalg, hvilket påvirker brutto-
marginen.

• Fortsat forsigtig styring af kapacitetsomkostnin-
gerne med nogle ekstra omkostninger forårsaget 
af delvis stigende deltagelse i rejser, messer samt 
udvikling i lønomkostningerne, etc.

• Investeringer i RTX’s platforme og produkter via 
aktiverede udviklingsomkostninger igennem de se-
neste år forventes at føre til stigende afskrivninger.

Valutakursfølsomhed (USD) 
 

Gennemsnitlig kurs for USD/DKK i   
2020/21  6.226
Aktuel kurs USD/DKK   
(29. oktober 2021)  6.388

Påvirkning ved 5% USD/DKK  
kursstigning på
 Omsætning  > DKK 26 mio.
 EBITDA og EBIT  > DKK 11 mio.

Som nævnt under omsætningsforventningerne, forven-
tes hovedparten af indtjeningen også at ligge i slutnin-
gen af året.

Komponent- og COVID-19 usikkerheder
Anderledes faktiske udfald på en eller flere af de 
nævnte forudsætninger for forventningerne til 2021/22 
kan betyde, at RTX’s finansielle resultat afviger fra for-
ventningerne. Særligt på to specifikke områder er der 
forhøjet usikkerhed i 2021/22. Situationen med kom-
ponentmangel og andre begrænsninger i forsynings-
kæderne skaber større usikkerhed for 2021/22 end 
normalt, og det samme gør risikoen for, at kommende 
COVID-19-bølger forårsager restriktioner, der påvirker 
efterspørgslen. Mindre ændringer fra den nuværen-
de situation indenfor disse områder, bør ikke påvirke 
forventningerne, men hvis komponent- og forsynings-
kædesituationen eller påvirkninger fra COVID-19 på 
efterspørgslen forværres væsentligt, kan dette føre til 
et scenarie, hvor forventningerne ikke kan realiseres. På 
den anden side kan en væsentlig forbedring af kompo-
nent-/forsyningskædesituationen føre til et scenarie, 
hvor minimumsniveauet i forventningerne overgås 
væsentligt.

Forventninger 2021/22
DKK mio.
 Realiseret Forventninger 
 2020/21 2021/22

Omsætning 457 Over 520
EBITDA 37 Over 50
EBIT 6 Over 10
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Langsigtede finansielle 
målsætninger

RTX’s vækststrategi har potentiale til en væsentlig lønsom vækst, men 
på grund af de nuværende globale udfordringer gælder de langsigtede 
finansielle målsætninger nu til 2023/24.

Målsætningerne og nuværende globale 
udfordringer
Sidste år offentliggjorde RTX i årsrapporten for 
2019/20 vores langsigtede finansielle målsætning om 
vækst og indtjening for en treårig periode fra udgangen 
af 2019/20 til og med regnskabsåret 2022/23. Det er 
fortsat vores opfattelse, at de væsentlige muligheder 
i RTX’s vækststrategi er uændrede. En større tilbage-
vendende omsætning fra et stigende antal store ram-
meaftaler rummer et betydeligt potentiale for lønsom 
vækst. Vi er overbeviste om, at COVID-19-pandemien 
med dens påvirkning på efterspørgslen og begræns-
ningerne i de globale forsyningskæder udelukkende 
er midlertidige hindringer for den langsigtede vækst 
af RTX, men vi har ikke desto mindre revurderet vores 
langsigtede finansielle målsætninger. Vi fastholder 
målsætningen om en betydelig profitabel vækst, dog 

har vi “parallelt forskudt” målsætningen med et år, 
især på grund af en længere påvirkning fra udfordrin-
ger i forsyningskæderne. Derfor er slutåret for vores 
langsigtede finansielle målsætninger nu 2023/24. 
Desuden har vi opgjort målsætningerne i absolutte tal.

Omsætningsmålsætning
Baseret på strategien om at anvende RTX’s “Wireless 
Wisdom” i udvalgte B2B-kernemarkeder til at skabe 
vækst via tilbagevendende omsætning, og baseret på 
eksekvering af eksisterende og nyere rammeaftaler, 
er det RTX’s målsætning at øge omsætningen orga-
nisk til at nå minimum DKK 800 mio. i regnskabsåret 
2023/24. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst-
rate på cirka 20% fra det relativt lave udgangspunkt i 
2020/21.

Indtjening

EBITDA >  
DKK 145 mio. 
i 2023/24

Organisk omsætningsvækst

Omsætning >  
DKK 800 mio. 
i 2023/24

Indtjeningsmålsætning
På baggrund af den langsigtede målsætninge om vækst 
i omsætningen samt effekten af en øget tilbagevenden-
de omsætning på skalérbarheden af personaleressour-
cer og andre omkostninger, er det RTX’s målsætning at 
nå et EBITDA på mindst DKK 145 mio. i 2023/24. Det 
svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på cirka 57% 
fra det relativt lave udgangspunkt i 2020/21.  

Forudsætninger
De langsigtede finansielle målsætninger er ba-
seret på stabile valutaer, hvor målsætningerne 
især er følsomme over for USD/DKK-kursen. 
De tager også udgangspunkt i det nuværende 
makroøkonomiske og politiske klima, hvor 
større ændringer kan påvirke målsætninger-
ne. Konkret forventes det, at påvirkningerne 
af COVID-19 og de deraf følgende globale 
økonomiske konsekvenser vil fortsætte med 
at aftage og ikke vil have nogen effekt på de 
sidste to år i perioden. Det forventes des-
uden, at den globale komponentmangel og 
begrænsningerne i forsyningskæderne og de 
logistiske hindringer vil normalisere sig før 
2023/24. Målsætningerne er også baseret 
på, at komponentpriserne vender tilbage til 
deres langsigtede niveau (dvs. at de øgede 
omkostninger, der ses på visse komponenter, 
normaliseres før 2023/24).
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Hovedkontor

RTX A/S  
Strømmen 6  
9400 Nørresundby  
Danmark

CVR nr. 17 00 21 47 
Telefon: +45 9632 2300 
Fax: +45 9632 2310

rtx.dk

Datterselskaber

RTX Hong Kong Ltd.  
8/F Corporation Square 
8 Lam Lok Street 
Kowloon Bay 
Hong Kong

Telefon: +852 2487 3718  
Fax: +852 2480 6121 

rtx.hk

RTX America, Inc.  
10620 Treena St, Suite 230  
San Diego 
CA 92131  
USA
 
Telefon:    +1 858 935 6152

rtx.dk

D
esign og produktion: N
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