
Kvartalsrapport januar - marts 2022
Godt kvartal med organisk vækst

Bravida-koncernen har i dag offentliggjort regnskab for første kvartal 2022.
Resultatet kan læses i denne pressemeddelelse.

Koncernchef Mattias Johansson fortæller at den samlede nettoomsætning for koncernen steg
med 11 %, hvoraf 4 % var organisk vækst. Ordreindgangen steg med 13 procent, og
ordrebeholdningen er nu på det højeste niveau nogensinde. EBITA for 1. kvartal blev 295
MSEK (266 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,1 %. Med en rekordstor
ordrebeholdning og øget efterspørgsel på service er Bravida fortsat godt positioneret til de
kommende kvartaler i stadig mere usikre tider.

I årets 1. kvartal endte Bravida Danmark med en omsætning på 1.188 MSEK (1.064 MSEK).
Omsætningen steg for både service- og installationsforretningen. EBITA for 1. kvartal androg
52 MSEK (56 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 4,4 % mod 5,2 % i samme
periode året før. Ordreindgangen steg med 59 % og udgjorde 1.660 MSEK (1.044 MSEK).
Ordreindgangen består primært af mindre og middelstore installationsprojekter og service.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal 35 % højere end samme periode året før og
beløb sig til 3.285 MSEK (2.431 MSEK).

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”Vi er kommet fornuftigt ud af første kvartal 2022. COVID-19 pandemien gav i efteråret
udfordringer med fravær og leverancer, som også har påvirket starten af året. Det har alt
sammen medført, at vi visse steder har haft udskydelse af nogle af vores projekter. Vi har dog
haft en god vækst på toplinjen, og jeg ser en masse muligheder i markedet nu. Især den grønne
omstilling, som er trådt endnu mere i fokus pga. energipriserne. ”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 kan ses her.

For mere information kontakt venligst:

Peter Norström, Head of Investor Relations. Tlf: +46 8 695 20 07
Johnny Hey, adm. direktør Bravida Danmark. Tlf: +45 2525 2344

En god bygning gør forskellen. Det er grundtanken bag Bravida. Vi er Nordens førende leverandør af
tekniske totalløsninger inden for service og installation, og vi hjælper vores kunder med at skabe
velfungerende og mere bæredygtige bygninger. 

Det er Bravidas langsigtede mål at være klimaneutral i hele værdikæden i 2045. Vi er 12.000
medarbejdere, heraf 2.400 i Danmark, i over 180 byer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Bravidas
aktie er noteret på Nasdaq Stockholm. www.bravida.dk

https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

