
Alternativa nyckeltal

Definitioner

Avkastning på eget kapital Rullande 12 månaders resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Bruttokassa

Summan av likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och 

räntebärande kort- och långfristiga fordringar. Avdrag görs för poster 

hänförliga till dotterföretagen inom Patricia Industries.

Bruttoskuld

Summan av räntebärande kort- och långfristiga skulder inklusive 

pensionsskulder, med avdrag för derivat med positiva värden som är 

hänförbara till lånen.  

Direktavkastning Utdelning per aktie i förhållande till börskurs per aktie på balansdagen.

Distribution Återbetalning av aktieägarlån. 

EBIT Rörelseresultat före räntor och skatt. 

EBITA Rörelseresultat före räntor, skatter och förvärvsrelaterade avskrivningar.

EBITA-marginal

Rörelseresultat före räntor, skatter och förvärvsrelaterade avskrivningar i 

förhållande till omsättning (%).

EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar. 

Eget kapital per aktie

Eget kapital inklusive konvertibla förlagslån i förhållande till antal aktier på 

balansdagen efter full konvertering. 

Erhållna likvider Erättningar vid försäljningar av investeringar och distribution.

Förvärvsrelaterade avskrivningar Avskrivningar hänförliga till förvärvade övervärden. 

Förändring i rörelsekapital

Periodens förändring av omsättningstillgångar minus förändring i kortfristiga 

rörelse skulder.

Genomsnittlig löptid Snittet av tiden som löper mellan utgivning och fram till förfallodatum.

Investeringar (dotterbolagssammanställningar) Periodens förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Investeringar (förändringar i nettoskuld) Periodens förvärv av finansiella anläggningstillgångar.

Investeringar/omsättning

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar i förhållande till 

omsättning för senaste 12 månadersperioden (%).

Investors kassa och med kort varsel tillgängliga medel Summa Bruttokassa.

Marknadens avkastningskrav Definierat som den riskfria räntan med tillägg av riskpremie.

Multipelvärdering

En metod för att fastställa aktuellt värde på ett bolag genom att jämföra 

finansiella nyckeltal med relevanta jämförelsebolag. 

Nettoinvesteringar Investeringar med avdrag för erhållna försäljningslikvider. 

Nettokassaflöde Netto av investerat kapital och försäljningslikvid. 

Nettoskuld/Nettokassa

Räntebärande kort- och långfristiga skulder inklusive pensionsskulder med 

avdrag för likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och 

räntebärande kort- och långfristiga fordringar samt avdrag för vissa poster 

hänförliga till dotterföretagen inom Patricia Industries. 

Omsättningshastighet

Antalet aktier omsatta under perioden som en procentsats av totala antalet 

utestående aktier. 

I de finansiella rapporter som Investor avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras 

i tillämpliga regler för finansiell rapportering såsom intäkter, vinst eller förlust eller vinst per aktie.

Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som definieras i tillämpliga 

regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledning för att bedöma 

den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information.

Investor använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement till de nyckeltal som generellt utgör god redovisningssed. Nedan 

har vi definierat hur dessa nyckeltal beräknas av Investor. Defintioner av nyckeltalen kan avvika mot andra företags defintioner, trots att 

nyckeltalen har likartade namn, eftersom företag inte beräknar nyckeltalen lika.

De alternativa nyckeltalen härleds från vår koncernredovisning och är inte mått på vårt finansiella resultat eller likviditet i enlighet med 

IFRS, varför de inte bör betraktas som alternativ till nettoresultat, rörelseresultatet eller andra nyckeltal som härleds i enlighet med IFRS 

eller som ett alternativ till kassaflöde som ett mått på vår likviditet. Vi presenterar dessa nyckeltal eftersom vi tror att de ofta används av 

analytiker, investerare och andra intressenter för att utvärdera vår finansiella ställning och resultat. Dessa nyckeltal har begränsningar som 

analysverktyg och bör inte användas isolerat eller som en ersättning för analys av våra verksamhetsresultat, som redovisas i enlighet med 

IFRS.



Operativa kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Organisk omsättningstillväxt Omsättningstillväxt justerat för valuta och tillväxt hänförligt till förvärv.

Påverkan på substansvärde

Förändringar i redovisat värde på totala tillgångar minskat med 

nettoskulden/ökat med nettokassa (överensstämmer med eget kapital 

hänförligt till Moderbolagets aktieägare).

Rapporterad värdeförändring

Summan av realiserade och orealiserade resultat från lång- och kortfristiga 

innehav i aktier och andelar, netto transaktionskostnader, kostnader för 

vinstdelning samt förvaltningsavgifter för fondinvesteringar. 

Rapporterat värde Substansvärdet per investering. 

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till vägt 

genomsnittligt antal utestående aktier efter full konvertering och justerat för 

effekt av aktierelaterade ersättningar. 

Reultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt 

genomsnittligt antal utestående aktier. 

Riskfri ränta

Den avkastning som erhålles vid en investering i statsobligationer. Vid 

beräkningar har Investor använt SSVX 90 dagar. 

Riskpremie

Den överavkastning utöver den riskfria räntan som en investerare kräver för 

att kompensera för den högre risken i en aktieplacering. 

Rörelsekapital/omsättning

Omsättningstillgångar minus kortfristiga rörelse skulder i förhållande till 

omsättning för senaste 12 månadersperioden (%).

SIX avkastningsindex, SIXRX

Ett svenskt avkastningsindex beräknat på kursförändring och återinvesterade 

utdelningar. 

Skuldsättningsgrad Nettoskuld/nettokassa i förhållande till totala tillgångar. 

Soliditet Eget kapital samt konvertibla förlagslån i förhållande till balansomslutningen. 

Substansrabatt

Skillnaden mellan substansvärde och börsvärde i förhållande till 

substansvärdet. Om börsvärdet är lägre än substansvärdet handlas aktien 

med rabatt, om börsvärdet är högre handlas den med premie. 

Substansvärde

Redovisat värde på totala tillgångar minskat med nettoskulden/ökat med 

nettokassa (överensstämmer med eget kapital hänförligt till Moderbolagets 

aktieägare).

Substansvärdeförändring

Periodens förändring i redovisat värde på totala tillgångar minskat med 

nettoskulden/ökat med nettokassa. 

Substansvärde/kr per aktie

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare i förhållande till antal 

utestående aktier på balansdagen. 

Totala tillgångar Nettot av samtliga tillgångar och skulder som inte ingår i nettoskulden. 

Totalavkastning Summan av kursförändring inklusive återinvesterad utdelning. 

Vidareutdelningsandel

Lämnad utdelning i förhållande till mottagna utdelningar från Noterade 

Kärninvesteringar. 

Värde/kr per aktie Redovisat värde i förhållande till antal utestående aktier på balansdagen. 

Värdeförändring, konstant valuta

Summan av realiserade och orealiserade resultat från lång- och kortfristiga 

innehav i aktier och andelar, transaktionskostnader, kostnader för 

vinstdelning samt förvaltningsavgifter för fondinvesteringar utan hänsyn 

tagen till valuta kursförändringar.


