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RTX strategi for vækst 

Investere i produkter, platforme og teknologier (“Wireless Wisdom”)
Opbygge skalérbare processer og kapabiliteter

Optimere partner-relationer

 

Udnytte stordriftsfordele fra produktsalg  
under langsigtede rammeaftaler

Anvendelsen af vores Wireless Wisdom på tværs af attraktive B2B-
markeder i vores ODM/OEM-model sikrer profitabel vækst via 
voksende tilbagevendende omsætning og større skalérbarhed.

RTX har fortsat fokus på at sikre langsigtet vækst via anvendelsen af vores ekspertise i kor-
trækkende digitale trådløse teknologier for at skabe tilbagevendende omsætning fra vores 
langsigtede rammeaftaler med globalt førende B2B kunder i tre attraktive markedssegmenter: 
Enterprise, ProAudio og Healthcare.

På tværs af segmenterne fortsætter vi med at investere i produkter og produktplatforme, både 
sammen med vores kunder og via egne strategiske investeringer. Det er vores mål at udvikle 
produkter med lang levetid for at udnytte det fulde potentiale i vores eksisterende langsigtede 
rammeaftaler samt at indgå nye aftaler med kunder. Opskaleringen af de eksisterende langsig-
tede rammeaftaler er en væsentlig driver af den fremtidige vækst.  

Vi vil udnytte vores ensartede forretningsmodel og markedstilgang for yderligere at høste 
stordriftsfordele. Fokus vil være på at etablere robuste og skalérbare processer på tværs af RTX 
samt at konsolidere, og løbende opgradere, vores teknologiske muligheder.

Endelig vil vi fortsætte med at optimere vores leverandørnetværk og styrke værdikæden for 
yderligere at drage fordel af vores vækst. 

Tilbagevendende omsætning

Udvide vores 
førende position 
indenfor 
Enterprise

Udnytte vores 
unikke position 
indenfor 
ProAudio

Styrke vores 
position 
indenfor
Healthcare
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Hoved- og nøgletal for koncernen 
DKK mio. 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Nøgletal
Vækst i nettoomsætning  45,1  -17,8  -0,8  17,9  9,7 
Overskudsgrad  6,9  1,3  15,0  15,5  15,7 
Afkast af investeret kapital  25,6  10,7  54,1  75,1  69,5 
Egenkapitalens forrentning  10,9  1,1  18,1  21,6  20,2 
Soliditetsgrad  59,6  59,5  66,0  75,0  73,8 

Medarbejdere
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte  282  286 292 277 246
Heraf gennemsnitligt antal direkte ansatte  249  257 264 253 226
Nettoomsætning pr, medarbejder (tDKK)  2.352  1.598  1.904  2.023  1.932 
Resultat af primær drift pr. medarbejder (tDKK)  162  21  286  313  304 

Aktier (antal aktier i 1.000 styk)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb  8.169  8.243  8.376  8.545  8.556 
Gennemsnitligt antal aktier, udvandet  8.198  8.302  8.503  8.633  8.691 

Aktienøgletal, dkk pr aktie à nom, dkk 5
Årets resultat pr, aktie (EPS)  4,2  0,4  7,5  8,4  7,0 
Årets resultat, udvandet pr. aktie (DEPS)  4,1  0,4  7,4  8,3  6,9 
Udbytte pr. aktie  -  -  2,5  2,5  2,0 
Indre værdi pr. aktie  40,5  35,4  42,2  41,0  36,4 
Børskurs pr. aktie 115,0 165,0 216,0 164,0  179,6 

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

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.

DKK mio. 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Resultatopgørelse
Nettoomsætning  663,3  457,2  555,9  560,3  475,3 
Bruttoresultat  309,3  239,1  309,3  316,9  264,8 
EBITDA  85,4  37,3  108,2  100,2  83,1 
EBITDA % 12,9% 8,2% 19,5% 17,9% 17,5%
Resultat af primær drift (EBIT)  45,6  6,1  83,6  86,7  74,9 
Finansielle poster, netto  -3,4  -6,6  -3,4  4,6  1,4 
Resultat før skat  42,3  -0,6  80,2  91,3  76,3 
Årets resultat  33,9  3,6  63,1  71,4  60,0 

Balance
Likvider og værdipapirer  73,8  120,4  194,8  226,7  182,6 
Aktiver i alt  556,8  485,3  533,6  463,3  422,7 
Egenkapital  331,6  288,5  352,2  347,4  312,0 
Forpligtelser  225,2  196,8  181,4  115,8  110,7 

Andre nøgletal
Egne afholdte udviklingsomkostninger 
før aktivering  30,6  42,3  43,8  39,0  34,3 
Aktiverede udviklingsomkostninger  15,8  24,9  28,7  16,8  16,3 
Af- og nedskrivninger  39,7  31,3  24,6  13,5  8,3 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter  -0,0  44,5  70,6  107,7  95,7 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter  30,5  9,7  -37,1  -52,4  -29,2 
Investering i materielle anlægsaktiver  11,4  18,6  7,9  5,4  8,4 
Ændring i likvider  24,9  -22,4  -33,7  10,9  30,3 
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Udviklingen i 2021/22 
RTX kom tilbage på vækstsporet i 2021/22 med en omsætningsvækst 
på 45% og dermed en væsentlig højere indtjening. Både omsætning og 
indtjening oversteg de oprindelige forventninger til året.

Omsætning
RTX Koncernens omsætning steg med 45% til DKK 
663 mio. i 2021/22 (2020/21: DKK 457 mio.). Norma-
liseringen af efterspørgslen efter pandemien fortsatte 
i 2021/22, og ordrebeholdningen udviklede sig bedre 
end forventet. Omsætningen var negativt påvirket 
af den globale mangel på elektronikkomponenter og 
udfordringerne i de globale vareflows. Mod slutningen 
af regnskabsåret forbedredes situationen. USD valu-
takursen blev forbedret i løbet af 2021/22, og bidrog 
til væksten - korrigeret for effekten af udviklingen i 
valutakurserne, steg omsætningen med 30%.

Den realiserede omsætning i 2021/22 oversteg de 
oprindelige forventninger, og forventningerne til om-
sætningen blev justeret to gange i løbet af 2021/22. 
En stærk efterspørgsel og ordrebeholdning, særligt i 
Enterprise segmentet, var hovedårsagerne til, at om-
sætningen blev større end forventet. Mod slutningen 
af regnskabsåret blev leveringssituationen bedre end 
forventet forårsaget af en begyndende fremgang i situ-

ationen med komponentmangel, og dette har ligeledes 
bidraget til en større omsætning.

I begyndelsen af året, blev leverancesituationen for 
komponenter forværret, hvilket forårsagede en voksen-
de udskydelse af omsætning fra et kvartal til det næste, 
dog blev situationen forbedret senere i regnskabsåret. 
I alt er omsætning for ca. DKK 65 mio. udskudt fra 
2021/22 til 2022/23 – en stigning fra ca. DKK 45 
mio. udskudt omsætning fra 2020/21 til 2021/22, og 
derfor en netto negativ påvirkning på ca. DKK 20 mio. 
på omsætningen i 2021/22.

Den beklagelige russiske invasion af Ukraine har ingen 
direkte påvirkning for Koncernen i 2021/22. RTX har 
ikke haft nævneværdig handel med Rusland, Hviderus-
land og Ukraine, og har stoppet alt salg til Rusland og 
Hviderusland, som i de seneste år kun har udgjort 0,1% 
af omsætningen. 

Omsætning pr. segment
DKK mio.

 Healthcare
 ProAudio
 Enterprise

Omsætning fra produkter og royalty
(% af samlet omsætning)

 Produktsalg og royalty

Bruttoresultat
DKK mio. (%)

 Bruttoresultat
 Bruttomargin (%)
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DKK 239 mio.). Bruttomarginen i 2021/22 var 46,6% 
sammenlignet med 52,3% i det foregående regnskabs-
år. Udviklingen i bruttomarginen er påvirket af omsæt-
ningsmixet med en lavere andel af omsætningen fra 
udviklingsydelser i overensstemmelse med Koncernens 
strategi om at fokusere på at generere tilbagevendende 
omsætning fra produktsalg. 

Ydermere er bruttomarginen påvirket af de udfordrede 
komponentmarkeder i 2021/22 med mangel på især 
halvleder-komponenter, men også på andre elektronik-
komponenter. Begrænsningerne i komponentmarkeder-
ne har påvirket det realiserede produktmix givet årets 
specifikke komponentmangel, og har forårsaget højere 
komponentpriser i året både via generelt højere priser 
samt højere omkostninger til sikring af komponenter 
via spot-markedet og andre handelskanaler. Endelig har 
begrænsningerne i komponentmarkederne også ført til, 
at kunder har betalt for ekstraomkostningerne for at 
sikre visse komponenter, hvor denne yderligere omsæt-
ning ikke medfører margin for RTX. 

Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger og 
andre eksterne omkostninger) beløb sig til DKK 240 mio. 
i 2021/22 – en stigning fra DKK 227 mio. i 2020/21. 
Det gennemsnitlige antal medarbejdere var 282 i 
2021/22, hvilket var tæt på de 286 i 2020/21. Imod 
slutningen af 2021/22 har RTX udvidet kapaciteten og 
antallet af medarbejdere er steget fra 280 fuldtidsan-

Medarbejdere
(FTEs)

 Gennemsnitligt antal 
medarbejdere 

RTX’s omsætning i Enterprise segmentet beløb sig til 
DKK 493 mio. og steg med 60% i forhold til sidste år 
(2020/21: DKK 308 mio.). Den markante fremgang 
skyldes en stærk efterspørgsel efter RTX’s produkter 
og løsninger i segmentet, og er især drevet af en stærk 
vækst hos kunderne til de store rammeaftaler. Korrige-
ret for effekten af den stærkere USD valutakurs, steg 
omsætningen i 2021/22 med 44%.

I ProAudio segmentet realiserede RTX en omsætning 
på DKK 114 mio. – en stigning på 11% (2020/21: DKK 
102 mio.). Den tilbagevendende omsætning i segmen-
tet fra produktsalg steg efter COVID-19-pandemien, 
mens omsætningen fra engangs-udviklingsydelser faldt 
i overensstemmelse med strategien om at fokusere på 
at skabe tilbagevendende omsætning. Korrigeret for 
den stærkere USD valutakurs gav de to modsatrettede 
udviklinger i omsætningen fra produktsalg og udvik-
lingsydelser en næsten flad omsætningsudvikling med 
en vækst på -4% korrigeret for effekten af udviklingen i 
USD valutakursen. 

I Healthcare steg omsætningen med 20% til DKK 56 
mio. i 2021/22 (2020/21: DKK 47 mio.). Stigningen 
er drevet af vækst i omsætningen fra ODM produkter 
samt de trådløse moduler, som RTX leverer til seg-
mentet. Korrigeret for effekten af udviklingen i USD 
valutakursen er omsætningsvæksten 10%.

Bruttoresultat
Drevet af den højere omsætning i 2021/22 steg 
bruttoresultatet i RTX til DKK 309 mio. (2020/21: 

Omsætning 2021/22 

Enterprise (DKK)

493 million
ProAudio (DKK)

114 million
Healthcare (DKK)

56 million

Finansielle forventninger og resultat 2021/22
DKK mio.

Realiseret

2. opdaterede  
forventninger 

19. sep. 2022

1. opdaterede  
forventninger 

7. juli 2022

Oprindelige  
forventninger 

30. nov. 2021

Omsætning 663 Omkring 650 550-610 Mere end 520
EBITDA 85 Omkring 80 50-70 Mere end 50
EBIT 46 Omkring 40 10-30 Mere end 10
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viklingsopgaver og som følge af, at en del af udviklings-
arbejdet er udført af eksterne konsulenter (i stedet for 
interne ressourcer), som aktiveres direkte i balancen og 
dermed ikke over resultatopgørelsen.

Niveauet af udviklingsomkostninger afspejler RTX’s 
strategi om at skabe øget tilbagevendende omsætning 
ved at omdanne koncernens trådløse- og audiokom-
petencer til produkter og produktplatforme. I over-
ensstemmelse med denne strategi er afskrivninger 
og nedskrivninger som forventet steget til DKK 40 
mio. (2020/21: DKK 31 mio.), hvoraf DKK 15 mio. var 
afskrivninger (2020/21: DKK 13 mio.) og DKK 25 mio. 
var nedskrivninger (2020/21: DKK 18 mio. i af- og 
nedskrivninger).

Driftsresultat – EBITDA og EBIT
RTX’s indtjening steg markant i 2021/22 drevet af 
omsætningsvæksten. EBITDA steg med 129% til 
DKK 85 mio. (2020/21: DKK 37 mio.) svarende til en 
EBITDA-margin på 12,9% (2020/21: 8,2%). EBIT steg 
med 653% til DKK 46 mio. (2020/21: DKK 6 mio.) og 
var også påvirket af de højere afskrivninger som følge af 
den øgede egenudvikling af produkter og produktplat-
forme gennem de seneste år.

Finansielle poster, skat, årets resultat og 
indtjening pr. aktie
Finansielle poster udgjorde en udgift på DKK 3 mio. i 
2021/22 sammenlignet med en udgift på DKK 7 mio. i 
2020/21. Nettoudgiften var hovedsageligt forårsaget 

EBITDA og EBITDA-margin
DKK mio. (%)

 EBITDA
 EBITDA-margin

EBIT og EBIT-margin
DKK mio. (%)

 EBIT
 EBIT-margin

satte ved udgangen af 2020/21 til 294 ved udgangen af 
2021/22. Heraf er 194 ansat i Danmark (2020/21: 183) 
og 100 er ansat internationalt (2020/21: 97). Omkost-
ningerne til medarbejderbonus er højere i 2021/22 end 
sidste år, hvor der ikke blev udbetalt bonus p.g.a. de 
realiserede finansielle resultater.

Omkostningerne til udvikling assisteret af indleje-
de ansatte (som freelancere eller via outsourcing til 
f.eks. Østeuropa) steg i 2021/22 for at tilføre ekstra 
udviklingskapacitet i et arbejdsmarked med begrænset 
ressourcetilgængelighed. Sammenlignet med sidste 
år steg omkostningerne til el, varme mv., og der har 
været ekstra omkostninger til en ny hjemmeside samt 
yderligere IT-udstyr og licenser. Derudover er omkost-
ningerne til rejser og messer begyndt at normalisere sig 
i løbet af 2021/22 efter COVID-19.

Aktiverede udviklingsprojekter og 
afskrivninger
I løbet af 2021/22 har RTX fortsat investeret i udviklin-
gen af produktplatforme og løsninger til de forskellige 
segmenter – herunder for eksempel cloud-baserede im-
plementerings- og administrationsværktøjer, ProAudio 
produktplatforme, opdaterede håndsæt til Enterprise 
samt udvikling af produkter til Healthcare-segmentet. 
Der blev i 2021/22 aktiveret udviklingsomkostninger på 
DKK 16 mio. mod DKK 25 mio. i 2020/21. Niveauet af 
aktiverede udviklingsomkostninger i 2021/22 er lavere 
som følge af en senere start af visse nye udviklingspro-
jekter, der påvirker aktiveringerne i 1. kvartal 2021/22, 
grundet et højt fokus på direkte kunderelaterede ud-

Indtjening pr. aktie (EPS)
DKK pr. aktie

 Indtjening pr. aktie (EPS)
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af justeringen af værdien af investeringer i handelspor-
teføljen til dagsværdi på balancedagen, som følge af 
de stigende renter på obligationer i løbet af året og af 
det beregnede finansieringsomkostningselement fra 
aktiverede leasingkontrakter efter IFRS 16. Omvendt 
resulterede den stærkere USD valutakurs i 2021/22 i 
valutakursgevinster delvist opvejet af værdiudviklingen 
af koncernens valutahedgingaftaler. 

Nettoresultatet efter skat udgjorde DKK 34 mio. 
(2020/21: DKK 4 mio.). Derfor steg indtjeningen per 
aktie (EPS) til DKK 4,2 i 2021/22 sammenlignet med 
DKK 0,4 sidste år.

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktiviteterne var i 2021/22 
påvirket af en øget arbejdskapital med øgede tilgo-
dehavender på grund af omsætningsvæksten og med 
væsentligt øgede varebeholdninger. De større lagre 
skyldes et højere færdigvarelager med flere varer i tran-
sit mod kunder samt højere bufferlagre af nøglekompo-
nenter, hvor det er muligt, på grund af begrænsningerne 
i komponentmarkederne. Den højere indtjening og 
den højere arbejdskapital udlignede stort set hinan-
den og resulterede i pengestrømme på DKK 0 mio. i 
2021/22 (2020/21: DKK 45 mio.). Pengestrømmene 
fra driftsaktiviteterne blev geninvesteret i fremtidig 
vækst via investeringer i aktiverede udviklingsprojekter 
og anlægsaktiver for et samlet beløb på DKK 30 mio. 
(2020/21: DKK 40 mio.).

Balance og egenkapital
Ultimo 2021/22 udgjorde Koncernens balancesum 
DKK 557 mio. (2020/21: DKK 485 mio.). Tilgode-
havender er højere end sidste år forårsaget af den 
højere omsætning i 4. kvartal, og varebeholdningerne 
er væsentligt højere både for færdigvarer i transit mod 
kunder og komponentlagre. Koncernens samlede likvi-
ditet (samlede likvidbeholdninger plus værdipapirpor-
tefølje fratrukket bankgæld) faldt til DKK 74 mio. ved 
udgangen af 2021/22 (2020/21: DKK 120 mio.) og var 
positivt påvirket af indtjeningen i 2021/22 og negativt 
påvirket af den øgede arbejdskapital og af investeringer 
i udviklingsprojekter og anlægsaktiver. 

Ved udgangen af 2021/22 udgjorde egenkapitalen DKK 
332 mio. (2020/21: DKK 289 mio.) svarende til en solidi-
tetsgrad på 59,6% (2020/21: 59,5%). RTX har dermed 
fortsat en stærk balance og en stærk likviditet. Forpligtel-
serne er højere end sidste år som følge af et højere akti-
vitetsniveau. Øvrig gæld er lavere som følge af betalinger 
af skat m.v. i 2021/22, som blev udskudt i 2020/21 som 
led i de likviditetsfremmende foranstaltninger, som den 
danske regering vedtog for at modvirke påvirkningerne 
af COVID-19. Koncernens afkast af investeret kapital 
(ROIC) steg markant i 2021/22 til 26% sammenlignet 
med 11% i 2020/21 forårsaget af den højere indtjening.

Moderselskab
Ovenstående redegørelse vedrører Koncernens udvik-
ling og resultater. Moderselskabets, RTX A/S, udvikling 
og resultater svarer i alt væsentlighed til redegørelsen 
for Koncernen.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
DKK mio.

 Pengestrømme fra  
driftsaktivitet
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Egenkapital
DKK mio.

 Egenkapital
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Kvartalsvis udvikling 
4. kvartal 2021/22 – et rekordkvartal afslutter året
Koncernomsætningen for RTX steg med 27,4% i 4. kvartal 2021/22 til DKK 237,8 
mio. (4. kvartal 2020/21: DKK 186,8 mio.).  Korrigeret for effekten af udviklin-
gen i valutakurser var omsætningsvæksten i 4. kvartal 8,5% i forhold til sidste år. 
Omsætningsvæksten i 4. kvartal var drevet af væksten i Enterprise segmentet, som 
var 42,7%, hvorimod omsætningen i ProAudio segmentet faldt med 14,8% og om-
sætningen i Healthcare steg med 1,0% i 4. kvartal.

Komponentmanglen i den globale elektronikindustri påvirker stadig omsætningen, 
dog ser knapheden ud til at aftage i 4. kvartal 2021/22. Derfor blev omsætning 
for ca. DKK 65 mio. udskudt fra 4. kvartal 2021/22 til 1. kvartal 2022/23. Da 
lignende forsyningsbegrænsninger havde udskudt omsætning for ca. DKK 90 mio. fra 
3. kvartil til 4. kvartal, blev nettoeffekten i 4. kvartal 2021/22 en positiv effekt på 
omsætningen på ca. DKK 25 mio.

Bruttomarginen i 4. kvartal 2021/22 beløb sig til 46,3% sammenlignet med 52,5% 
i 4. kvartal sidste år som en konsekvens af en lavere andel af omsætningen fra 
udviklingsydelser, højre komponentpriser samt udgifter til sikring af komponenter via 
spot-markeder samt kundebetalte ekstraomkostninger uden margin for RTX. Kapaci-
tetsomkostningerne i 4. kvartal beløb sig til DKK 61,1 mio. sammenlignet med DKK 
50,8 mio. i 4. kvartal 2020/21med en højere hensættelse til medarbejderbonus end 
sidste år på grund af de højere end forventede økonomiske resultater for regnskabs-
året og med højere omkostninger til rejser, messer, forsyningsselskaber og IT-udstyr 
og licenser. 

Forårsaget af højere omsætning og lavere bruttomargin steg EBITDA med 5,1% til 
DKK 52,6 mio. i 4. kvartal 2021/22 (4. kvartal 2020/21: DKK 50,0 mio.). EBIT 
beløb sig til DKK 42,8 mio. i 4. kvartal (4. kvartal 2020/21: DKK 39,7 mio.).

2021/22 2020/21
DKK mio. Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 126,4 134,3 164,8 237,8 663,3 61,3 88,5 120,6 186,7 457,2
Bruttoresultat 60,3 67,0 71,9 110,1 309,3 30,5 49,8 60,8 98,0 239,1
EBITDA 5,0 11,7 16,1 52,6 85,4 -18,8 -4,0 10,1 50,0 37,3
EBTIDA % 4,0% 8,7% 9,7% 22,1% 12,9% -30,6% -4,5% 8,3% 26,8% 8,2%
Resultat af primær drift (EBIT) -4,8 1,7 5,9 42,8 45,6 -25,3 -11,3 3,0 39,7 6,1
Finansielle poster, netto 0,7 -4,4 -4,1 4,4 -3,4 -2,0 -3,0 -1,1 -0,5 -6,6
Resultat før skat -4,1 -2,7 1,8 47,3 42,3 -27,3 -14,3 1,9 39,1 -0,6
Årets resultat -3,2 -2,3 1,4 38,0 33,9 -21,4 -11,3 1,4 34,9 3,6

Segmentoplysninger
Enterprise omsætning 89,8 84,0 131,3 188,0 493,1 35,5 58,6 82,1 131,7 307,9
ProAudio omsætning 25,6 35,2 22,6 30,7 114,1 19,1 21,6 25,8 36,0 102,5
Healthcare omsætning 11,1 15,1 10,8 19,1 56,1 6,8 8,4 12,7 18,9 46,8

Balance
Likvider og værdipapirer 128,6 118,3 104,2 73,8 73,8 207,0 123,3 117,8 120,4 120,4
Aktiver i alt 475,3 471,7 512,7 556,8 556,8 470,4 415,6 436,1 485,3 485,3
Egenkapital 287,6 286,8 290,9 331,6 331,6 323,2 268,5 257,2 288,5 288,5
Forpligtelser 187,8 185,0 221,9 225,2 225,2 147,1 147,1 178,8 196,8 196,8

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 14,3 6,6 -0,2 -20,7 -0,0 30,7 -20,8 22,1 12,5 44,5
Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,7 0,0 0,0 -20,7
Aktietilbagekøb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -23,8 -14,0 -5,2 -50,0
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Forventninger 2022/23 

I 2022/23 forventes omsætningen at stige baseret på en solid ordrebeholdning 
og en delvis normalisering af den globale komponentmangel. Den 
makroøkonomiske volatilitet skaber usikkerhed om efterspørgslen, og 
komponentpriserne forventes at forblive på et højt niveau. I modsætning til de 
senere år forventes tyngden af omsætningen i 2022/23 ikke at ligge sidst i året.

Omsætningsforventninger
Omsætningen forventes at stige til DKK 700-760 mio. 
i 2022/23. Omsætningsforventningerne er baseret 
på en solid ordrebeholdning ved starten af året samt 
en forventning om delvis normalisering af den glo-
bale mangel på elektronikkomponenter. Den største 
usikkerhed for året vil være effekten af den makroøko-
nomiske volatilitet og potentiel recession på kundernes 
efterspørgsel og lageropfyldning. Forventningerne til 
omsætningen er baseret på, og med forbehold for, 
følgende forudsætninger:

• Mens den makroøkonomiske usikkerhed forventes 
at være høj i forventningerne til 2022/23, og også 
har en vis påvirkning på RTX, forventes det ikke 
at føre til større fald i kundernes efterspørgsel i 
2022/23.

• Leverancesituationen forventes forbedret i forhold 
til 2021/22 med en delvis normalisering af den glo-
bale mangel på komponenter samt andre begræns-
ninger i forsyningskæderne i 2021/22.

• Væksten i RTX er hovedsageligt drevet af produkt-
salg og primært til eksisterende kunder.

• Valutakurserne i forhold til DKK – og i særdeleshed 
USD/DKK – er på det nuværende niveau (11. novem-
ber 2022).

• Ingen påvirkninger på leverancesituationen fra 
geopolitiske forandringer eller COVID-19-relaterede 
nedlukninger og ingen væsentlige påvirkninger på 
efterspørgslen fra COVID-19-nedlukninger.

700-760
DKKm
Omsætningsforventningerne-
for 2022/23 er baseret på en 
solid ordrebeholdning og en 
forventet delvis normalisering 
af den globale mangel på 
elekronikkomponenter, men er 
dog med en vis usikkerhed i ef-
terspørgslen forårsaget af den 
makroøkonomiske volatilitet. 

Fremadrettede udsagn
Årsrapporten indeholder udsagn vedrørende 
den fremtidige udvikling, herunder sær-
ligt fremtidig produktudvikling, fremtidig 
omsætning og indtjening samt fremtidige 
strategier og potentielt øget forretningsak-
tivitet. Sådanne udsagn er forbundet med 
risici og usikkerhed, idet en række faktorer, 
hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, 
kan medføre, at den faktiske udvikling og de 
opnåede resultater afviger væsentligt fra de 
forventninger, der fremsættes direkte eller 
indirekte i årsrapporten. Faktorer, der kan 
påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a.  
økonomiske og geopolitiske forhold og udvik-
linger, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s 
produkter og ydelser, konkurrencemæssige 
forhold, teknologiske forandringer, udsving i 
valutakurser og renter, tilgængelighed af kom-
ponenter, udsving i leverancer fra underleve-
randører samt lovmæssige og/eller regulative 
ændringer. 
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85-105  
DKKm
Forventningerne til EBITDA 
i 2022/23 er baseret på 
omsætningsforventninger-
ne og komponentpriser på 
et relativt højt men stabilt 
niveau samt en større andel 
af omsætningen fra  
produktsalg.

• Ingen øvrige væsentlige ændringer i konkurrencesi-
tuationen, markeder etc.

Da normaliseringen af leverancesituationen og den 
forbedrede tilgængelighed af produkter ser ud til at 
fortsætte i begyndelsen af 2022/23, forventes ho-
vedparten af omsætningen og indtjeningen i 2022/23 
ikke at ligge sidst på året, som det tidligere har været 
tilfældet. 

Indtjeningsforventninger
EBITDA forventes at beløbe sig til DKK 85-105 mio. 
og EBIT forventes at blive DKK 45-65 mio. i 2022/23. 
Forventningerne er baseret på ovenstående omsæt-
ningsforventninger. Forventningerne er også baseret på, 
og med forbehold for, de samme forudsætninger som 
omsætningsforventningerne med tilføjelse af følgende 
forudsætninger:

• Komponent- og logistikomkostninger forventes ge-
nerelt ikke at stige, da effekten af inflationspresset 
forventes at blive neutraliseret af lavere omkostnin-
ger til sikring af komponenter via spot-markeder og 
en normalisering af priserne for visse elektronikkom-
ponenter. 

Valutakursfølsomhed (USD)
 

Gennemsnitlig kurs for USD/DKK i 
2021/22 6,88

Aktuel kurs USD/DKK (11 Nov 2022) 7,22

Påvirkning ved 5% USD/DKK kursstigning på

   Omsætning DKK 34 til 37 million

   EBITDA og EBIT DKK 15 til 17 million

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

• Højere kapacitetsomkostninger forventes som følge 
af inflationspresset og som følge af investeringer i 
f.eks. product management, indkøb samt specialise-
rede R&D ressourcer.

Som nævnt under omsætningsforventningerne, forven-
tes hovedparten af indtjeningen ikke at ligge sidst på 
året, som det har været tilfældet i tidligere år. 

Væsentligste usikkerheder
Mens forskellige udfald på en eller flere af de nævnte 
forudsætninger for forventningerne til 2022/23 kan få 
RTX’s faktiske finansielle resultater til at afvige fra for-
ventningerne, er forventningerne behæftet med usæd-
vanlig høj usikkerhed i forbindelse med påvirkningerne 
på efterspørgslen af de makroøkonomiske forhold og 
risikoen for recession. Sekundært er forventningerne 
behæftet med usikkerhed forårsaget af situationen med 
forsyningskæderne, især hvis komponentmanglen ikke 
normaliseres og/eller hvis komponentpriserne fortsæt-
ter med at stige også i 2022/23. Endelig kan kursen på 
USD påvirke de faktiske resultater i 2022/23.

Forventninger 2022/23
DKK mio.

Realiseret 
2021/22

Forventninger 
2022/23

Omsætning 663 700-760
EBITDA 85 85-105
EBIT 46 45-65
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Langsigtede finansielle 
målsætninger 
Vækststrategien forventes at skabe fortsat profitabel vækst, og RTX fastholder 
de langsigtede finansielle målsætninger for regnskabsåret 2023/24.

Omsætningsforventninger
Baseret på strategien om at anvende RTX’s ”Wireless 
Wisdom” i udvalgte B2B-kernemarkeder til at skabe 
vækst via tilbagevendende omsætning og baseret på 
eksekveringen 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. 

Indtjeningsforventninger
På baggrund af de langsigtede målsætninger om om-
sætningsvækst samt effekten af øget tilbagevendende  
omsætning på skalérbarheden af personaleressourcer 
og andre omkostninger, er det RTX’s målsætning at nå 
EBITDA på mindst DKK 145 mio. i 2023/24.  

Nuværende status
RTX’s stærke vækst efter pandemien understreger 
vækstpotentialet i vores forretningsmodel, og bekræf-
ter troen på at realisere ambitionerne for 2023/24, 
med forbehold for nedenstående forudsætninger. Med 
en realiseret omsætning i 2021/22 på DKK 663 mio. 
svarer ambitionerne for 2023/24 til en gennemsnitlig 
årlig omsætningsvækst på ca. 10%.

For at realisere indtjeningsforventningerne vil en hel 
eller delvis normalisering af komponentpriserne være 
nødvendig givet de højere end normale priser til sikring 
af komponenter i 2021/22. Hvis denne normalisering 
ikke sker, vil der være behov for en højere omsætning 
for at realisere indtjeningsforventningerne. Med realise-
ret EBITDA i 2021/22 på DKK 85 mio. svarer ambiti-
onerne for 2023/24 til en gennemsnitlig årlig EBITDA 
vækstrate på ca. 32%.

Indtjening

EBITDA >  
145 DKKm 
in 2023/24

Organisk omsætningsvækst

Omsætning >  
800 DKKm 
in 2023/24

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 
store ændringer kan påvirke målsætninger-
ne. Konkret forventes det, at en potentiel 
recession ikke har en væsentlig påvirkning på 
kunderefterspørgslen i 2023/24, og at CO-
VID-19 og de deraf følgende globale økono-
miske konsekvenser ikke vil have nogen effekt 
på efterspørgsel og forsyninger i 2023/24. 
Det forventes desuden, at den globale kom-
ponentmangel og begrænsningerne i forsy-
ningskæderne og de logistiske hindringer vil 
normalisere sig før 2023/24. Målsætningerne 
er også baseret på, at komponentpriserne ven-
der tilbage til deres langsigtede niveau (dvs. 
at de øgede omkostninger, der ses på visse 
komponenter, normaliseres før 2023/24).
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D
esign og produktion: N

oted

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
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