Kvalitena AB (publ)

DEFINITION OCH FÖRKLARING AV KVALITENAS NYCKELTAL
Kvalitena mäter och rapporterar vid varje rapporttillfälle det ekonomiska utfallet av verksamheten genom ett antal nyckeltal. Vissa av dessa nyckeltal faller inom definitionen av
så kallade Alternativa Nyckeltal1. Nedan följer en redogörelse för definitionen av samtliga nyckeltal och varför Bolaget anser dessa relevanta att mäta.

Nyckeltal
Soliditet

Definition
Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen

Förklaring av nyckeltalet
Ett mått på företagets kapitalstruktur och hur företaget valt att finansiera sina
tillgångar. Soliditeten är Kvalitenas primära finansiella mått utifrån vilket bolaget uttryckt
specifika mål för.

Avkastning på eget kapital

Resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Ett relativt mått på bolagets förmåga att generera avkastning på det egna
kapitalet, uttryckt i procent. Ett av två finansiella mått som styrelsen satt upp
specifika mål för.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader i procent
av genomsnittlig balansomslutning.

Ett mått på bolagets förmåga att generera avkastning på det totala
kapitalet oaktat Bolagets finansiella struktur (i.e dess skuldsättning), uttryckt i procent.

Genomsnittlig kapitalbindning

Ett viktat snitt av återstående kapitalbindningstid
avseende räntebärande skulder.

Ett absolut mått på långsiktigheten i de lån som bolaget tagit, uttryckt i år av
återstående kapitalbindning av lånen.

Genomsnittlig räntebindning

Ett viktat snitt av återstående räntebindningstid avseende
räntebärande skulder

Ett absolut tal på långsiktigheten i den räntebindning företaget har avseende alla
sina räntebärande lån, uttryckt i år av återstående räntebindning. Detta mått
inkluderar även effekten av eventuella räntederivat som företaget innehar.

Räntetäckningsgrad

1

Rörelseresultatet dividerat med finansnettot.

Ett mått på företagets förmåga att betala räntor på alla räntebärande skulder,
uttryckt i antal gånger som det tillgängliga resultatet räcker för att betala den
aktuella räntan

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har gett ut riktlinjer avseende användandet av alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM) som omfattar företag vars värdepapper är noterade
på en reglerad marknad. Riktlinjerna är framtagna i syfte att öka transparensen och jämförbarheten i de nyckeltal (APM) som ofta presenteras i prospekt och obligatorisk information som lämnas av noterade företag. Riktlinjerna
börjar gälla för prospekt och obligatorisk information som publiceras den 3 juli 2016 eller därefter

