
 
 
 

Härledning av nyckeltal i årsredovisning som 
inte beräknas i enlighet med IFRS 
 

Organisk tillväxt 
Eftersom MIPS fakturerar sina varor och tjänster i USD och CNY samtidigt som redovisningsvalutan är 
SEK är det väsentligt att skapa förståelse för hur bolaget utvecklas exklusive valutapåverkan vid 
omräkning av försäljningen. Detta nyckeltal uttrycks i procentenheter av föregående års 
nettoomsättning, en hög förändring av tillväxt leder följaktligen till större valutapåverkan. För 
nettoomsättningstillväxt, utländska valutors samt förvärvsrelaterad påverkan på nettoomsättning se 
nedan.  

 

 

 

 

 

 

2020 2020

Organisk tillväxt Okt-dec Jan-dec

Omsättningstillväxt 60% 36%

Nettoomsättning i MUSD 12 30

Nettoomsättning i MSEK till 2020 genomsnittskurs 105 272

Nettoomsättning i MSEK till 2019 genomsnittskurs 118 288

Påverkan valuta absoluta tal -13 -16

Omsättning 2019 MSEK 88 268

USD påverkan på tillväxt -15% -6%

Nettoomsättning i MCNY 27 68

Nettoomsättning i MSEK till 2020 genomsnittskurs 35 90

Nettoomsättning i MSEK till 2019 genomsnittskurs 37 93

Påverkan valuta absoluta tal -2 -3

Omsättning 2019 MSEK 88 268

CNY påverkan på tillväxt -2% -1%

Påverkan relaterade till förvärv i absoluta tal - 0

Påverkan på tillväxt relaterade till förvärv - 0%

Organisk tillväxt 77% 43%



 
 
 

 
Justerat rörelseresultat 
Bolaget har inte haft några jämförelsestörande poster under tredje och fjärde kvartalet 2020. Under 
första och andra kvartalet 2020 samt tredje och fjärde kvartalet 2019 har justeringar gjorts för effekter 
(intäkter och kostnader) relaterade till förvärv, dessa kostnader har bedömts vara jämförelsestörande. 
Under 2018 förekom inga jämförelsestörande poster. Under 2017 hade MIPS kostnader för förberedelser 
inför noteringen på Nasdaq Stockholm, dessa kostnader har bedömts vara jämförelsestörande.  

 
För att skapa en god förståelse för MIPS löpande verksamhet och hur rörelseresultatet hade varit utan 
dessa poster har bolaget valt att visa ett justerat rörelseresultat som exkluderar de jämförelsestörande 
posterna.  

 

 

 

 

 

Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT)

2020 2019 2020 2019

MSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

Nettoomsättning 140 87 365 268

Rörelseresultat 76 39 167 108

Rörelsemarginal 54.4% 44.6% 45.8% 40.3%

Jämförelsestörande poster - 1 1 2

Justerat rörelseresultat 76 40 168 110

Justerad rörelsemarginal 54.4% 45.4% 46.2% 41.2%
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