ALTERNATIVA NYCKELTAL

Mått som ej
beräknas i enlighet
med IFRS

Deﬁnition

Skäl för användning av måttet

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus kostnad sålda varor.

Bruttoresultat är det resultatmått som används av
ledningen för att följa lönsamheten direkt hänförlig till
nettoomsättningen.

Bruttomarginal
(%)

Bruttoresultat som procent av nettoomsättning
under perioden.

Måttet är ett väsentligt komplement till bruttoresultatet
som endast visar förändringen i absoluta tal. Måttet ger
en förståelse av värdeskapandet över tid.

Rörelseresultat
(EBIT)

Resultat före ﬁnansiella poster och skatt.

Måttet används för att mäta resultatet genererat av den
löpande verksamheten.

Rörelsemarginal
(EBIT-marginal)
(%)

Rörelseresultat som procent av nettoomsättning
under perioden.

Måttet används för att mäta lönsamhetsnivån för den
löpande verksamheten och ger en förståelse av värdeskapandet över tid.

Justerat
rörelseresultat

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat är ett mått som används av
MIPS för att bibehålla jämförbarheten mellan perioder
och kunna visa ett resultat för den löpande verksamheten.

Justerad rörelsemarginal (%)

Justerat rörelseresultat som procent av nettoomsättning under perioden.

Se förklaring under beskrivningen för ”Justerat rörelseresultat”.

Soliditet (%)

Eget kapital i relation till totala tillgångar.

Måttet visar hur stor andel av balansomslutningen som
utgörs av eget kapital och bidrar till att öka förståelsen
av MIPS kapitalstruktur

Kassaﬂöde från
den löpande
verksamheten

Kassaﬂödet från den löpande verksamheten.

Kassaﬂödesmåttet används av ledningen för att följa
det kassaﬂöde som genereras av den löpande verksamheten.

Rullande 12 månaders jämförelseperiod (RTM)

Visar omsättning och justerat rörelseresultat som
en 12-månaders period från innevarande kvartal.

Nyckeltalet ger ledningen en tydlig indikation av
utvecklingen utan att behöva invänta jämförande period
nästkommande år.

Medelantal
anställda

Medelantalet anställda omräknat till heltidstjänster.

Att räkna om antalet anställda till heltidstjänster gör
måttet jämförbart över perioder och vid skillnader i
arbetstid.

MIPS använder vissa nyckeltal som inte är deﬁnierade i de
regler för ﬁnansiell rapportering som MIPS tillämpar, IFRS.
De alternativa nyckeltal som presenteras kompletterar de av
IFRS deﬁnierade nyckeltalen och används av MIPS ledning för
att följa upp och styra verksamheten. Det skall särskilt beto-

nas att dessa alternativa nyckeltal, såsom de deﬁnierats, inte
till fullo kan jämföras med andra bolags nyckeltal med samma
benämning. För mer information avseende syftet med respektive alternativt nyckeltal och ekonomisk härledning, se
mipscorp.com/investerare/

