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Q4 

Stark marginal i kvartalet 

NYCKELTAL   2021 2020   2021 2020  

(Mkr)   Kvartal 4 Kvartal 4 % Jan-dec Jan-dec % 

Nettoomsättning   311,2 344,9 -9,8 1 039,6 1 165,2 -10,8 

Försäljningstillväxt, %  -9,8 -28,9  -10,8 -26,5  

EBITDA   66,0 50,2 31,4 184,2 127,0 45,0 

EBITDA marginal, %  21,2 14,6  17,7 10,9  

EBIT   50,5 31,4 60,9 118,7 57,3 107,2 

EBIT marginal, %  16,2 9,1  11,4 4,9  

Justerad EBIT*   53,1 40,6 30,9 129,3 73,2 76,7 

Justerad EBIT marginal*, %  17,1 11,8  12,4 6,3  

Resultat per aktie, kr   1,23 0,65 90,54 3,5 1,27 172,61 

Soliditet, %   42,7 48,7   42,7 48,7   

*EBIT exklusive 
omstruktureringskostnader 

           
 
Care-verksamheten ”Careium” redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt 
IFRS 5 (se not 2 Avvecklad verksamhet). Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av 
Careiums resultat för perioden 1 januari till 30 november samt en omvärdering av tillgångar och 
skulder till verkligt värde vid utdelningstillfället. För detaljerad information om 
Careverksamheten se www.careium.com 
I denna rapport beskrivs endast Doros kvarvarande verksamhet (“Phones”) om inte annat 
anges.  

Sammanfattning av kvartalet 

Under fjärde kvartalet 2021 delade Doro framgångsrikt ut samtliga aktier i det helägda 
dotterbolaget Careium AB (tidigare Doro Care-verksamheten) till aktieägarna i Doro. 
För mer information om Careium se längre ner. 

Sammanfattning av kvartalet 

 Doros nettoomsättning uppgick till 311,2 Mkr (344,9), en minskning med 9,8 procent. 

 Bruttomarginalen ökade till 38,9 procent (32,0).  

 EBITDA uppgick till 66,0 Mkr (50,2), en ökning med 31,4 procent. 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50,5 Mkr (31,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,2 
procent (9,1). 

 Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 29,7 Mkr (15,5) och resultatet 
per aktie var 1,23 SEK (0,65). 

 Fritt kassaflöde var 27,4 Mkr (27,9) 
 

Sammanfattning januari-december 

 Doros nettoomsättning uppgick till 1 039,6 Mkr (1 165,2), en minskning med 10,8 procent. 

 Bruttomarginalen ökade till 36,5 procent (30,3). 

 EBITDA uppgick till 184,2 Mkr (127,0), en ökning med 45,0 procent. 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118,7 Mkr (57,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 
11,4 procent (4,9).  

 Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 83,1 Mkr (30,3) och resultatet 
per aktie var 3,46 SEK (1,27). 

 Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -49,1 Mkr (180,4) 

16,2 % 
EBIT marginal 

Kvartal 4 
-9,8 % 

Nettoomsättning 

Helåret 
-10,8 % 

Nettoomsättning 

11,4 % 
EBIT marginal 
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VD-ord 
Försäljningsmässigt var det gångna kvartalet årets bästa med en omsättning på 311 miljoner 
kronor. I Norden ökade Doro försäljningen med nästan 14 % jämfört med samma kvartal förra 
året. Tack vare lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8110, nådde vi den högsta 
omsättning i Norden under de senaste två åren, samtidigt som vi bibehöll goda marginaler. 
Också i Västeuropa var efterfrågan på Doros produkter fortsatt hög, framför allt ifrån stora 
franska kunder, och även här överträffade den regionala försäljningen föregående år. 

Sammantaget levererade Doro ett rörelseresultat (Ebit) om 50,5 MSEK (31,4) under fjärde 
kvartalet. Detta var en ökning med 61 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det höga 
rörelseresultatet kan främst förklaras av naturliga anledningar såsom bättre produkt- och 
kundmix, samt att vi lyckats hålla våra garantikostnader på en lägre nivå. Därtill har ett antal 
engångsposter positivt bidragit till den höga marginalen, så som det tidigare inledda och nu 
nästan fullt ut genomförde omstruktureringsprogrammet, återföring av tidigare avsättningar, 
samt minskade kostnader som ett resultat av särnoteringen av Doro Care-verksamheten.  Den 
under tredje kvartalet lyckosamt genomförda prisjusteringen bidrog dessutom till att motverka 
årets högre produktions- och transportkostnader. Därtill har Doro gynnats av tidsfördröjningen 
mellan köp av komponenter och försäljning av produkter, varför de högre produktionspriserna 
inte fick full effekt under 2021. Slutligen så hjälptes Doro även av positiva valutaeffekter. 

Liksom tidigare kvartal präglades Q4 av svårigheter i produktionsledet med både brist och höga 
priser på komponenter samt svåra transportförhållanden. Detta orsakade förseningar och 
resulterade även i vissa fall i uteblivna leveranser. Doro lyckades dock bibehålla 
produkttillgängligheten och kunde generellt sett leverera på goda nivåer under hela kvartalet 
tack vare att vi tidigt valde att säkra komponentförsörjningen. 

Produkttillgänglighet har utan tvekan blivit en konkurrensfördel i dessa tider av komponent- och 
produktbrist och Doros förmåga att kunna leverera hjälpte oss att bibehålla våra goda 
marginaler också under fjärde kvartalet. 

Under fjärde kvartalet såg vi minskad kundaktivitet och färre butiksbesök framför allt från 
seniorer. I Storbritannien och Central- och Östeuropa var Doro mindre framgångsrikt ön i övriga 
länder, vilket i första hand berodde på att dessa regioner drabbades av såväl nya Covid-
restriktioner som generellt trögare marknader med stark konkurrens från lågprismobiler. Likväl 
lyckades Doro UK bättre än övriga lokala marknaden och ökade sin marknadsandel i 
Storbritannien. 

Generellt sett avtog försäljningen mot slutet av året. Varken Black Friday eller julhandeln hade 
den positiva inverkan på försäljningen som de haft under tidigare år. Troligen berodde detta på 
en kombination av hushållens ökade levnadskostnader och oro för inflation, samt inte minst att 
deras intresse för konsumentelektronik avtog. 

Särnoteringen av den tidigare verksamheten inom Doro Care och skapandet av två separata 
börsnoterade bolag fullbordades under Q4. Från den 7 december återfinns nu Care-
verksamheten i ett helt oberoende företag som handlas på Nasdaq First North Growth Market 
under namnet Careium AB. Doro AB - bestående av den tidigare Doro Phones-divisionen - är 
även fortsatt ett konsument- och seniororienterat produktbolag noterat på Nasdaq Stockholm 
Small Cap. 

Genom separatnoteringen av Care-verksamheten har Doro skapat bättre förutsättningar för att 
kunna nå sin fulla potential och fortsätta utvecklas inom senioranpassad konsumentelektronik. 
Vår strategi är att fortsätta befästa vår position som marknadsledare för seniortelefoner i 
Europa samtidigt som vi breddar vårt sortiment till närliggande produktområden.  

Vi vill stimulera seniorers nyfikenhet på ny teknik genom att utöka vårt utbud till närliggande 
produktområden. Vi kommer därför att göra ny teknik tillgänglig för seniorer, så att de kan leva 
bättre liv. 

Jörgen Nilsson, vd och koncernchef 

 

” Produkt-
tillgänglighet har 
utan tvekan blivit 
konkurrensfördel  
i dessa tider av 
komponent- och 
produktbrist och 
Doros förmåga att 
kunna leverera 
hjälpte oss att 
bibehålla våra 
goda marginaler 
också under fjärde 
kvartalet ” 

” Vi vill stimulera 
seniorers 
nyfikenhet på ny 
teknik genom att 
utöka vårt utbud  
till närliggande 
produktområden” 
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UTVECKLING 

Fjärde kvartalet 

Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 311,2 Mkr (344,9), en minskning med 9,8 
procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Jämför man ”like for like”, dvs endast med de 
marknader där Doro sålde under både 2020 och 2021 är minskningen 5,1 procent jämfört med 
fjärde kvartalet föregående år. Q4 präglades återigen av pandemin, framför allt i slutet av 
kvartalet, och av fortsatt svåra utmaningar inom produkttillgänglighet och frakt. 

Orderboken ökade med 5,2 procent i förhållande till samma kvartal föregående år men 
minskade med 39,1 procent jämfört med föregående kvartal. Det sistnämnda är ett 
återkommande kännetecken för fjärde kvartalet på grund av säsongsvariation. Effekterna av 
Covid-pandemin och fortsatta svårigheter att träffa kunder samt minskade marknadsaktiviteter 
påverkade också orderingång i slutet på kvartalet och detta lär fortsätta en bit in på 2022. 

Bruttomarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 38,9 procent (32,0). Den höga marginalen 
beror delvis på en mer lönsam produkt- och kundmix och delvis på mer fördelaktiga 
valutakurser i kvartalet. Andra positiva faktorer är att vi har lyckats hålla garantikostnader på en 
låg nivå genom optimering av våra eftermarknadsprocesser. Fraktkostnaderna förblev höga 
men var ändå något lägre än samma kvartal förra året. 

EBIT uppgick under fjärde kvartalet till 50,5 Mkr (31,4), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 
16,2 procent (9,1). Den förbättrade lönsamheten kan förklaras av den starka bruttomarginalen 
samt en lägre kostnadsnivå som ett resultat av omstruktureringsprogrammet. Därtill har den 
goda marginalen gynnats av ett antal engångsposter, så som återföring av reserv på grund av 
utgången av tidsfrist samt en viss fördröjning i att anpassa organisationen till de nya förhållande 
som följde på särnoteringen av Care-verksamheten.  

 

NYCKELTAL  2021 2020   2021 2020  

(Mkr)  Kvartal 4 Kvartal 4 % Jan-dec Jan-dec % 

Nettoomsättning   311,2 344,9 -9,8 1039,6 1165,2 -10,8 
Kostnader för sålda varor och 
tjänster 

 -190,0 -234,5 -19,0 -660,3 -812,5 -18,7 

Bruttovinst   121,2 110,4 9,8 379,3 352,7 7,5 

Bruttomarginal, %  38,9 32,0  36,5 30,3  
Övriga rörelsekostnader   -70,7 -79,0 -10,6 -260,6 -295,4 -11,8 

Rörelseresultat (EBIT)  50,5 31,4 60,9 118,7 57,30 107,2 
Rörelsemarginal (EBIT 
marginal), % 

  16,2 9,1 
  

11,4 4,9 
  

   
     

Orderbok   74,5 70,8 5,2 74,5 70,8 5,2 
Orderingång  

263,5 228,0 15,5 1043,3 1137,6 -8,3 
Investeringar produktutveckling   8,4 3,1 171,1 27,6 25,2 9,5 
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Fjärde kvartalet per marknad 

Försäljning i Norden ökade med 13,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 (från 71,1Mkr till 
81,6Mkr). Försäljningen av enkla mobiltelefoner (”Feature Phones”) låg på samma nivå som 
förra årets medan försäljningen av smartphones ökade rejält under perioden, tack vare 
lansering av vår senaste smartphone. Marginal i Norden, såväl som marknadsandelar, är 
fortsatt höga. 

Försäljning i Väst- och Sydeuropa och Afrika minskade med 1,9 procent jämfört med fjärde 
kvartalet 2020 (från 108,5Mkr till 106,4Mk). Trots att det inte blev någon officiellt nedstängning 
under perioden så drabbades detaljhandeln av färre kundbesök. Doro lyckades trots detta öka 
sin omsättning hos våra största kunder och vår marknadsandel i regionen förblev stabil. 

Försäljningen i Storbritannien och Irland minskade med 4,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2020 (från 60,5Mrk to 58,1Mkr). Denna region också har präglats av minskade aktiviteter i 
detaljhandel då folk, särskilt de äldre, valde att stanna hemma pga. pandemin. Den totala 
Feature Phones-marknaden sjönk kraftigt i perioden och framför allt lågprisprodukter gynnades. 
Doro lyckades trots allt bättre i UK än marknaden som helhet och vi ökade både vår 
marknadsandel och våra marginaler i regionen under period. 

Försäljningen i Central- och Östeuropa minskade med 20,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2020 (från 82,1Mkr till 65,1Mkr). Detaljhandeln påverkades under perioden av att enbart 
vaccinerade och tillfrisknade fick besöka butiker. Försäljningen blev litet av en besvikelse då 
den ökande trend vi sett i andra och tredje kvartal avstannade och omsättningen under fjärde 
kvartalet backade något. Doro fortsätter arbeta med regionens omstrukturering, vilken inleddes 
tidigare under året, och vi förväntar oss se positiva effekter under 2022. 

 

NETTOOMSÄTTNING 
PER MARKNAD 

 2021 2020   2021 2020  

(Mkr)  Kvartal 4 Kvartal 4 % Jan-dec Jan-dec % 

Norden   81,6 71,7 13,8 267,1 232,1 15,1 

Väst- och Sydeuropa 
och Afrika 

 106,4 108,5 -1,9 379,6 366,0 3,7 

Central- och Östeuropa   65,1 82,1 -20,8 224,7 292,6 -23,2 

Storbritannien och 
Irland 

 58,1 60,5 -4,0 169,0 171,5 -1,5 

Nordamerika   0,0 16,9 -100,2 1,5 99,9 -98,5 

Övrigt  0,1 5,2 -98,3 -2,2 3,1 -171,3 

Totalt   311,2 344,9 -9,8 1039,6 1165,2 -10,8 
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FINANSIELL UTVECKLING 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till +55,2 Mkr (42,9), 
vilket beror på en bättre rörelsekapitalförändring jämfört med fjärde kvartalet 2020. Fritt 
kassaflöde efter investeringar uppgick till +27,4 Mkr (27,9). Investeringarna under perioden 
uppgick till 27,8 Mkr (15,0).  

De likvida medlen uppgick till 179,1 Mkr (170,6) vid utgången av fjärde kvartalet. Vid samma 
tidpunkt uppgick soliditeten till 42,7 procent (50,9).  

Nettokassa uppgick till 10,6 Mkr i slutet av fjärde kvartalet (12,1). 

 

Viktiga händelser under perioden 

 Särnotering av affärsområdet Doro Care  
Vid en extra bolagsstämman den 22 november 2021 beslutades det, i enlighet med 
styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB 
(publ) (”Careium”) till aktieägarna i Doro. Samtliga aktier i Careium delades ut i 
proportion till varje enskild aktieägares innehav av aktier i Doro på avstämningsdagen 
(den 7 december 2021) för utdelningen. Sista dag för handel i Doros aktier inklusive 
rätt till utdelning av aktier i Careium blev den 3 december 2021. Första dag för handel i 
Carieum aktier blev den 10 december 2021. 
 
Stämman beslutade om omval av Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs till 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman 
om nyval av Henri Österlund till styrelseordförande 
 
Den 7 december meddelades att Jörgen Nilsson blir ny VD för Doro med omedelbart 
tillträde. 
 
 

 Nyemission 
På årsstämman den 27 april 2018 beslutades om ett nytt optionsprogram och 
emission av teckningsoptioner. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att köpa en 
Doro-aktie under en tvåveckorsperiod efter offentliggörandet av den tredje 
delårsrapporten 2021 till en kurs om 63,80 SEK. 
 
I anslutning till personalens utnyttjande av teckningsoptioner gjordes en nyemission av 
327 932 aktier per den 29 november 2021. 
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Viktiga händelser efter periodens utgång 

 Inga väsentliga händelser efter periodens utgång  

 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Eget kapital och Doro-aktien 

Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, i segmentet Telecom/IT. Per den  
30 december 2021 var antalet utestående aktier 24 532 500, varav Doro AB innehar 206 286 
Doro aktier. Totalt eget kapital uppgick till 422,9 Mkr (804,5). 

Medarbetare 

Den 31 december 2021 hade Doro 116 (1 081) medarbetare. Av antalet anställda är 53 (374) 
baserade i Norden, 31 (35) i Central- och Östeuropa, 13 (29) i Väst- och Sydeuropa och Afrika, 
8 (633) i Storbritannien och Irland samt 11 (10) i Övriga världen. 

I förra årets siffor ingick verksamheten Care 

Risker 

I nuvarande situation är de främsta riskerna relaterade till effekter från covid-19 pandemin.  

Som en konsekvens av pandemin och rådande världsläge med högre fraktkostnader och en 
ökad brist på komponenter finns det en risk för ökade kostnader och ytterligare svårigheter i 
leveranskedjan. 

I övrigt hänvisar vi till de risker som beskrivs i årsredovisningen 2020 på sida 40–42. 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 290,1 Mkr (400,0). Resultat 
efter skatt uppgick till 27,1 Mkr (20,2). 

I förra årets siffor ingick verksamheten Care. 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats för koncernens räkning i enlighet med IAS 34, 
"Delårsrapportering" och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, "Redovisning för juridiska personer". 

Care-verksamheten ”Careium” visas i denna rapport som avvecklad verksamhet i enlighet med 
IFRS 5 (se not 2 Avvecklad verksamhet). 

Övriga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de 
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Det har inte förekommit 
några nya redovisningsprinciper eller uttalanden som påverkar de finansiella rapporterna. 

Säsongsvariation  

Doros försäljning inom affärsområdet Doro Phones påverkas av säsongsmässiga variationer. 
Normalt sett är försäljningen lägst under det första kvartalet. Försäljningen under det andra och 
tredje kvartalet är i regel högre än under det första kvartalet. Slutligen är försäljningen vanligtvis 
starkast under fjärde kvartalet.  
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FINANSIELLA RAPPORTER 

KONCERNEN 
 

RESULTATRÄKNING  2021 2020   2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Nettoomsättning   311,2 344,9   1 039,6 1 165,2 

Kostnader för sålda varor och tjänster  -190,0 -234,5   -660,3 -812,5 

Bruttovinst   121,2 110,4   379,3 352,7 
Försäljnings-, distributions- och 
marknadsföringskostnader 

 -42,3 -31,1   -134,3 -138,0 

Forsknings- och utvecklingskostnader   -15,5 -25,5   -76,4 -90,4 

Administrationskostnader  -12,9 -24,4   -54,1 -72,8 

Övriga intäkter och kostnader   0,0 2,0   4,2 5,8 

Summa rörelsekostnader  -70,7 -79,0   -260,6 -295,4 
varav avskrivningar och nedskrivningar på 
immateriella och materiella anläggningstillgångar 

  -15,5 -18,8   -65,5 -69,7 

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar (EBITDA) 

 66,0 50,2   184,2 127,0 

Rörelseresultat efter avskrivningar och 
nedskrivningar (EBIT) 

  50,5 31,4   118,7 57,3 

Finansnetto  -7,3 -9,2   -4,3 -15,0 

Resultat före skatt   43,2 22,2   114,4 42,3 

Inkomstskatt  -13,6 -6,7   -31,4 -12,0 
Periodens resultat, från kvarvarande 
verksamheter 

  29,7 15,5   83,1 30,3 

Resultat från avvecklad verksamhet Not 2 280,5 3,7   286,1 18,8 

Periodens resultat   310,2 19,2   369,2 49,1 

  
       

Genomsnittligt antal aktier, tusental   24 116 23 998   24 028 23 890 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, 
tusental* 

 24 116 23 998  24 028 23 890 

              

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kr  1,23 0,65  3,46 1,27 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter 
utspädning, kr*   1,23 0,65   3,46 1,27 

Resultat per aktie, kr  12,86 0,80  15,36 2,06 

Resultat per aktie efter utspädning, kr*   12,86 0,80   15,36 2,06 
*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de 
medför att resultatet per aktie påverkas negativt. 

      

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  2021 2020   2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet   29,7 15,5   83,1 30,3 

Periodens resultat från avvecklade verksamhet   280,5 3,7   286,1 18,8 

Periodens resultat   310,2 19,2   369,2 49,1 

Poster som senare kan komma att omföras till 
resultaträkningen 

            

Omräkningsdifferens, kvarvarande verksamhet   0,8 -12,8   8,4 -17,5 

Omräkningsdifferens, avvecklade verksamhet   0,8 -4,8   8,7 -16,8 

Effekter av kassaflödessäkringar   -2,7 -9,6   5,0 -3,3 

Uppskjuten skatt    0,6 2,1   -1,0 0,7 

Övrigt totalresultat   -0,5 -25,1   21,1 -36,9 

Totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

  309,7 -5,9   390,3 12,2 
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BALANSRÄKNING   
      2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen  
      31-Dec 31-Dec 

Anläggningstillgångar             

Immateriella tillgångar  
      277,8 752,6 

Materiella anläggningstillgångar         20,5 123,0 

Finansiella tillgångar  
      50,6 4,2 

Uppskjuten skattefordran         14,0 13,9 

Omsättningstillgångar  
      

  

Varulager         225,1 224,4 

Kortfristiga fordringar  
      223,8 292,6 

Likvida medel         179,1 170,6 

Summa tillgångar  
      990,9 1 581,3 

              

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets ägare  
      422,9 804,5 

Långfristiga skulder         213,6 261,0 

Kortfristiga skulder  
      354,4 515,8 

Summa eget kapital och skulder         990,9 1 581,3 

 

 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde 
i balansräkningen 

       2021 2020 

Mkr        31-Dec 31-Dec 

Valutakontrakt redovisade som kortfristig skuld         2,4 12,8 

Valutakontrakt redovisade som kortfristig fordran        3,2 3,1 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde består av 
valutaderivat och dessa värderas enligt nivå 2. 
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KASSAFLÖDESANALYS  2021 2020   2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar 
(EBIT) 

  39,9 37,7   117,2 85,7 

Avskrivningar enligt plan  25,1 31,3  114,2 118,2 

Netto betalda finansiella poster   -1,2 -1,3   -4,7 -6,3 

Orealiserade valutakursdifferenser i 
kassaflödessäkringar 

 5,0 2,8  -5,2 0,6 

Betald skatt   -0,9 12,5   -27,7 -26,7 

Förändring av rörelsekapital (inkl. förändring 
avsättningar) 

 -12,7 -40,1  -163,0 72,3 

Kassaflöde från löpande verksamheten   55,2 42,9   30,8 243,9 

Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

 -27,8 -15,0  -79,9 -63,5 

Summa fritt kassaflöde före rörelseförvärv   27,4 27,9   -49,1 180,4 

Rörelseförvärv    0,0 -6,6  -112,5 -38,2 

Inkråmsförsäljning och utdelning av verksamhet   92,1 0,0   92,1 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  64,3 -21,6  -100,3 -101,7 

Amortering av skuld   -88,7 -90,2   -105,4 -155,3 

Upptagna lån/förändring skuld checkräkningskredit  50,0 0,0  150,0 0,0 

Utdelning/återköp aktier   0,0 0,0   0,0 0,0 

Nyemission  20,9 0,0  20,9 0,0 

Optionsprogram, nytt/ återköp   0,0 0,0   0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -17,8 -90,2  65,5 -155,3 

Kursdifferenser i likvida medel   4,3 -10,0   12,5 -14,8 

Förändring av likvida medel  106,0 -78,7  8,5 -27,9 

              

Nettokassa   10,6 12,1   10,6 12,1 

Nettoskuld   0,0 0,0   0,0 0,0 

 

EGET KAPITAL         2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen        31-Dec 31-Dec 

Ingående balans         804,5 781,8 

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare        390,3 12,2 

Utdelning Careium         -780,9 0,0 

Transaktionskostnader Careium utdelning     -11,9  

Effekter av optionsprogram         0,0 0,0 

Förvärv av dotterföretags nettotillgångar     0,0 10,5 

Nyemission         20,9 0,0 

Utgående balans     422,9 804,5 
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ÖVRIGA NYCKELTAL           2021 2020 

(Mkr) Doro-koncernen        31-Dec 31-Dec 

EBITA, Mkr         184,2 127,0 

Soliditet, %  
      42,7 50,9 

Antal aktier vid periodens slut, tusental         24 326 23 998 

Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt, tusental*  
      24 326 23 998 

Eget kapital per aktie, kr         17,38 33,52 

Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr*  
      17,38 33,52 

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % (kvarvarande 
verksamhet) 

  
      

13,5 6,2 

Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % (kvarvarande 
verksamhet) 

 
      

13,2 9,9 

Börskurs periodens slut, kr         30,90 46,70 

Börsvärde, Mkr  
      751,7 1 120,7 

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att 
resultatet per aktie påverkas negativt. 
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MODERBOLAGET 
 

RESULTATRÄKNING   2021 2020   2021 2020 

(Mkr) Moderbolaget  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Nettoomsättning   290,1 400,0   1 069,3 1 266,8 

Kostnader för sålda varor och tjänster  -175,7 -254,6   -690,5 -853,3 

Bruttovinst   114,4 145,4   378,8 413,5 

Rörelsekostnader  -67,4 -104,1   -463,3 -365,2 

Rörelseresultat (EBIT)   47,0 41,3   -84,5 48,3 

Finansnetto  -9,0 -12,5   129,0 -13,5 

Resultat efter finansiella poster   38,0 28,8   44,5 34,8 

Koncernbidrag  0,0 0,0   0,0 0,0 

Inkomstskatt   -10,9 -8,6   -16,9 -11,3 

Periodens resultat  27,1 20,2   27,6 23,5 

 

RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT  

 2021 2020   2021 2020 

(Mkr) Moderbolaget  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Periodens resultat   27,1 20,2   27,6 23,5 

Poster som senare kan komma att omföras till 
resultaträkningen 

     
  

    

Effekter av kassaflödessäkringar   -2,7 -9,6   5,0 -3,3 

Uppskjuten skatt   0,6 2,1   -1,0 0,7 

Totalresultat hänförligt moderbolagets aktieägare   25,0 12,7   31,6 20,9 

 

BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG 

       2021 2020 

(Mkr) Moderbolaget        31-Dec 31-Dec 

Anläggningstillgångar             

Immateriella tillgångar        54,8 292,1 

Materiella anläggningstillgångar         0,6 21,3 

Finansiella tillgångar        122,7 402,5 

Omsättningstillgångar             

Varulager        178,7 181,3 

Kortfristiga fordringar         558,3 432,8 

Likvida medel        164,7 109,9 

Summa tillgångar         1 079,8 1 439,9 

          

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets ägare         222,0 542,3 

Avsättningar        76,5 67,0 

Långfristiga skulder         150,0 125,9 

Kortfristiga skulder        631,2 704,7 

Summa eget kapital och skulder         1 079,8 1 439,9 
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NOTER 

Not 1 - Rörelseförvärv   
Under första och tredje kvartalet förvärvade Doro telecare-verksamheten FirstCall 24/7 och det nederländska 
bolaget Innocom Bureau voor Bedrijfscommunicatie B.V. Båda förvärv var knutna till Careverksamheten och blev 
en del av Careiums utdelning. För mer information om dessa förvärv hänvisar vi till tidigare delårsrapporter. 

 

Not 2 – Avvecklad verksamhet   
Den 22 november 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Doro, i enighet med styrelsens förslag, att dela ut 
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium till aktieägarna i Doro. Avstämningsdagen för utdelningen 
blev den 7 december 2021. I denna rapport redovisas Careium som avvecklade verksamhet i koncernens 
resultaträkning med retroaktiv effekt för tidigare perioder och i enlighet med IFRS 5. 

 

RESULTATRÄKNING  2021 2020   2021 2020 

(Mkr)  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Nettoomsättning   105,3 144,7   530,4 524,1 

Kostnader  -116,1 -139,0   -533,7 -497,8 

Resultat före skatt   -10,8 5,7   -3,3 26,3 

Inkomstskatt  2,5 -2,0   0,6 -7,5 
Periodens resultat   -8,3 3,7   -2,7 18,8 
Vinst vid utdelning av dotterbolag efter skatt  288,8 0,0   288,8 0 
Resultat från avvecklad verksamhet   280,5 3,7   286,1 18,8 

 

KASSAFLÖDE FRÅN 
AVVECKLAD VERKSAMHET 

 2021 2020   2021 2020 

(Mkr)  Kvartal 4 Kvartal 4   Jan-dec Jan-dec 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten   68,6 -2,8   15,2 43,8 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten  4,4 -21,4   -140,6 -79,3 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten   -0,3 -1,6   -11,7 -11,6 
Periodens kassaflöde  72,7 -25,8   -137,1 -47,1 

 

De redovisade värdena på tillgångar och skulder vid tidpunkten för utdelningen   
(Mkr)           

Anläggningstillgångar              

Immateriella tillgångar   
  

 541,0  

Materiella anläggningstillgångar           93,9  

Finansiella tillgångar   
  

 7,1  

Uppskjuten skattefordran           3,7  

Omsättningstillgångar   
    

 

Varulager           38,5  

Kortfristiga fordringar   
  

 181,0  

Likvida medel           63,9  

Summa tillgångar   
  

 929,2  

               

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets ägare   
  

 494,7  

Långfristiga skulder           73,8  

Kortfristiga skulder   
  

 360,6  

Summa eget kapital och skulder           929,2  
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FINANSIELLA DEFINITIONER 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt Genomsnittligt antal aktier justerat för teckningsoptioners  
utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade  
antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet  
emitterade aktier till genomsnittlig börskurs för perioden. 

Resultat per aktie  Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för 
perioden. 

Resultat per aktie efter utspädning Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för 
perioden, 
efter utspädningseffekt. 

Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt Antal aktier vid periodens slut justerat för teckningsoptioners  
utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade  
antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet  
emitterade aktier till börskursen vid periodens slut. 

Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på 
balansdagen. 

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens  
slut efter utspädningseffekt. 

Nettoskuld/Nettokassa Kassa och Bank minskat med räntebärande skulder 

Börsvärde, Mkr Börskurs periodens slut gånger antal aktier vid periodens slut. 

 

Användning av icke-IFRS resultatmått 
Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad 
marknad inom EU har getts ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). 
Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyckeltal som används från och med den 3 juli 2016. 
I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa 
såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Nedan beskrivs de olika 
icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella informationen som 
redovisats enligt IFRS. 
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Beskrivning av finansiella resultatmått som inte återfinns i IFRS regelverket 
 

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning Orsak till användning av 
mått 

Omstruktureringskostnader Kostnader för nedskrivningar och personalkostnader i 
samband med omstruktureringar. 

Måttet visar de specifika kostnader som 
uppstått i samband med omstrukturering av 
en specifik verksamhet vilket bidrar till bättre 
förståelse för underliggande kostnadsnivå i 
den löpande operativa verksamheten. 

Bruttomarginal % Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor och 
tjänster i procent  
av nettoomsättningen. 

Bruttomarginalen är ett viktigt mått för att 
visa marginalen  
före övriga omkostnader. 

Valutajusterad försäljnings- 
tillväxt % 

Nettoomsättningen för perioden omräknad med 
valutakurser för motsvarande period föregående år 
minus nettoomsättning för motsvarande period 
föregående år i procent av nettoomsättningen för 
motsvarande period föregående år. 

Måttet visar den valutarensade 
försäljningstillväxten. 

Soliditet Eget kapital uttryckt i procent av totala tillgångar Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, 
uttryckt som  
hur stor del av det totala kapitalet som 
finansierats av ägarna. 

Avkastning på genomsnittligt 
eget kapital 

Resultat rullande 12 månader, efter finansiella poster 
och skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. 

Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken 
avkastning som ges på ägarnas investerade 
kapital. 

Sysselsatt kapital Totala tillgångar reducerat med icke-räntebärande 
skulder  
och kassa och bank. 

Måttet visar hur mycket totalt kapital som 
används i rörelsen 
och är därmed den ena komponenten i att 
mäta avkastning från verksamheten. 

Avkastning på genomsnittligt 
sysselsatt kapital 

Rörelseresultat rullande 12 månader, dividerat med 
det kvartalsvisa  
genomsnittliga sysselsatta kapitalet 

Det centrala måttet för att mäta avkastning 
på allt  
det kapital som binds i verksamheten. 

 

Beräkning av finansiella 
resultatmått som inte återfinns  
i IFRS regelverket  

  
    

2021 2020 2021 2020 

 
 

  
    

Kvartal 4 Kvartal 4 Jan-dec Jan-dec 

Valutajusterad försäljningstillväxt (MSEK)                 
Valutajusterad försäljningstillväxt        -32,7 -104,1   

Valutaeffekt         -1,0 -22,1     

Rapporterad försäljningstillväxt        -33,7 -126,2   

                  
Sysselsatt kapital          

  

Totala tillgångar             990,9 1 581,3 
Icke-räntebärande skulder          399,6 577,4 
Likvida medel             179,1 170,6 
Rapporterat sysselsatt kapital          412,2 833,3 
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RAPPORTENS UNDERTECKNANDE 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför. 

 

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer 

 

Malmö den 17 februari 2022  

 

 

Henri Österlund 
Styrelseordförande 

 

Juha Mört 
Styrelseordförande  
 

Victor Saeijs 
Styrelseledamot 

Fredrik Löthgren 
Styrelseledamot 

 

 

 

Jörgen Nilsson 
Verkställande Direktör 
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KALENDER 
Q1-rapport, januari-mars 2022: 29 april 2022 

Q-2 rapport, januari-juni 2022: 14 juli 2022 

Årsstämman 2022 kommer att hållas i Malmö den 29 april.  

KONTAKT 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jörgen Nilsson, vd och koncernchef, +46 (0)73 101 28 01 

E-post: ir@doro.com 
 

WEBCAST 

Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 17 
februari kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès 
presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q4-2021. 
Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats 
http://www.doro.com/corporate 

Telefonnummer:  
Sverige: + 46 8 50 55 83 69  
Storbritannien: + 44 33 33 00 90 34 
USA: + 1 64 67 22 49 56    
Frankrike: + 33 1 70 75 07 36 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Doro AB (publ) 
Jörgen Kocksgatan 1B  
211 20 Malmö 
Sweden 
www.doro.com  
Org. nr. 556161–9429 

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 februari 2022 kl. 08.00 
(CEST). 


