
Definitioner -Nobia 

Nyckeltal  Beräkningar  Användning 
Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i procent av 

genomsnittligt eget kapital 
hänförligt till moderbolagets 
aktieägare baserat på IB och UB för 
perioden. Beräkningen av 
genomsnittligt eget kapital har 
justerats för kapitalhöjningar och -
sänkningar. 

 Avkastning på eget kapital visar den 
redovisningsmässiga 
totalavkastningen på ägarnas kapital 
och återspeglar effekter såväl av 
rörelsens lönsamhet som av finansiell 
hävstång. Måttet används främst för 
att analysera ägarlönsamhet över tid.  

Avkastning på operativt kapital  Rörelseresultat i procent av 
genomsnittligt operativt kapital 
baserat på IB och UB för perioden 
exklusive nettotillgångar hänförliga 
till avvecklad verksamhet. 
Beräkningen av genomsnittligt 
operativt kapital har justerats för 
förvärv och avyttringar. 

 Avkastning på operativt kapital visar 
hur väl verksamheten använder det 
nettokapital som binds i rörelsen. Det 
återspeglar både hur kostnads- och 
kapitaleffektivt omsättningen 
genereras, dvs den samlade effekten 
av rörelsemarginalen och 
omsättningshastigheten på det 
operativa kapitalet. Måttet används 
vid lönsamhetsjämförelse mellan 
verksamheter inom koncernen samt 
för att se koncernens lönsamhet över 
tid.  

Bruttomarginal  Bruttovinst i procent av omsättning.  Måttet återspeglar effektiviteten i den 
del av rörelseverksamheten som i 
huvudsak är kopplad till produktion 
och logistik. Det används för att följa 
upp kostnadseffektiviteten i den 
delen av verksamheten. 

EBITDA  Resultat före av- och 
nedskrivningar. 

 Förenklat visar måttet det 
resultatgenererade kassaflödet i 
verksamheten. Det ger en bild av 
rörelsens förmåga att i absoluta 
termer generera resurser för 
investering och betalning till 
finansiärer och används för 
jämförelse över tid.  

Jämförelsestörande poster  Med jämförelsestörande poster 
avses poster som stör jämförelsen 
såtillvida att de inte återkommer 
med samma regelbundenhet som 
andra poster. 

 En särredovisning av 
jämförelsestörande poster tydliggör 
utvecklingen i den underliggande 
verksamheten. 

Nettolåneskuld  Räntebärande skulder minus 
räntebärande tillgångar. 
Räntebärande skulder omfattar 
pensionsskulder och leasingskulder. 

 Nettoskulden används för att följa 
skuldutvecklingen och se storleken 
på återfinansieringsbehovet, 
pensions- och leasingskulder. Måttet 
utgör en komponent i 
skuldsättningsgraden.  

Operativt kapital  Sysselsatt kapital exklusive 
räntebärande tillgångar. 

 Det operativa kapitalet visar hur 
mycket kapital som verksamheten 
kräver för att bedriva dess 
kärnverksamhet. Det används i 
huvudsak för beräkning av 
avkastning på operativt kapital.  

Operativt kassaflöde  Kassaflödet från den löpande 
verksamheten inklusive kassaflöde 
från investeringsverksamheten 

 Måttet utgör det kassaflöde som den 
under-liggande verksamheten 
genererar. Måttet används för att visa 



Nyckeltal  Beräkningar  Användning 
exklusive kassaflöde från 
förvärv/försäljningar av 
verksamheter, erhållen ränta samt 
ökning/minskning av räntebärande 
tillgångar. 

hur stora medel som står till 
koncernens förfogande att betalas till 
låne- och egetkapitalfinansiärer eller 
nyttjas till förvärvstillväxt.  

Organisk tillväxt  Förändring i nettoomsättning 
exklusive förvärv och avyttringar 
samt förändringar i växelkurser. 

 Organisk tillväxt möjliggör en 
jämförelse av omsättning över tid 
genom att samma verksamheter 
jämförs och valutaeffekter exkluderas.  

Region  Region motsvarar rörelsesegment 
enligt IFRS 8. 

  

Resultat per aktie  Periodens resultat efter skatt 
dividerat med ett vägt 
genomsnittligt utestående antal 
aktier under perioden. 

  

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av 
nettoomsättningen. 

 Måttet återspeglar verksamhetens 
operativa lönsamhet. Det är 
användbart för att följa upp 
lönsamheten och effektiviteten i 
verksamheten före beaktande av 
kapitalbindningen. Nyckeltalet 
används såväl internt i styrning och 
uppföljning av verksamheten som för 
benchmarking med andra företag i 
branschen. 

Skuldsättningsgrad  Nettolåneskuld i procent av eget 
kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande. 

 Är ett mått på relationen mellan 
koncernens två finansieringsformer. 
Måttet visar hur stor andel det 
främmande kapitalet utgör i relation 
till ägarnas investerade kapital och 
således ett mått på finansiell styrka 
men också belåningens 
hävstångseffekt. En högre 
skuldsättningsgrad innebär en högre 
finansiell risk och en högre finansiell 
hävstång.  

Soliditet  Eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i procent 
av balansomslutningen. 

 Nyckeltalet speglar företagets 
finansiella ställning och således dess 
långsiktiga betalningsförmåga. God 
soliditet / stark finansiell ställning ger 
en beredskap att kunna hantera 
perioder med svag konjunktur och 
finansiell beredskap för tillväxt. 
Samtidigt ger det en mindre fördel i 
form av finansiell hävstång.  

Sysselsatt kapital  Balansomslutningen minus ej 
räntebärande avsättningar och 
skulder. 

 Kapitalet som aktieägare och 
långivare ställt till företagets 
förfogande. Det visar nettokapitalet 
som är investerat i den operativa 
verksamheten, som det operativa 
kapitalet, med tillägg för finansiella 
tillgångar.  

Valutakurseffekter  Med omräkningsdifferens menas 
valutakurseffekter som uppstår när 
utländsk resultat- och 
balansräkning räknas om till 
svenska kronor. 
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