
 
 
 
 

Definitioner alternativa nyckeltal 
 

EBITDA 
Definition: EBITA exklusive av- och nedskrivningar.   
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet.  

EBITA 
Definition: Rörelseresultat exklusive förvärvsrelaterade poster. 
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet exklusive 
förvärvsrelaterade poster. 

 
Rörelsemarginal 
Definition: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. 
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet och 
värdeskapande. 

 
Rörelseresultat per årsanställd 
Definition: Rörelseresultat dividerat med antal årsanställda. 
Motivering: Mått för att visa effektivitet per årsanställd medarbetare. 

 
Soliditet 
Definition: Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med summa tillgångar. 
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers möjligheter att uppfylla sina 
finansiella åtaganden. 

 
Eget kapital per aktie 
Definition: Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
Motivering: Mått för att beskriva storleken av det egna kapitalet som 
tillhör aktieägarna i moderbolaget. 

 
Nettoskuld 
Definition: Kort- och långfristiga räntebärande skulder (dvs. banklån och 
finansiell leasing) samt pensionsskuld minskat med likvida medel. 
Motivering: Mått för att visa Rejlers totala skuldsättning. 

 
Nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader 
Definition: Nettoskuld dividerat med EBITDA för den senaste 12- 
månaderperioden. 
Motivering: Relevant för att visa finansiell risk och för uppföljning av 
nivån på Rejlers skuldsättning. 

 
Vinstmarginal 
Definition: Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning. 
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet och 
värdeskapande. 

 
Avkastning på eget kapital 
Definition: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 
hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
Motivering: Relevant för att bedöma hur Rejlers använder sina tillgångar 
för att skapa vinst i företaget. 

 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Definition: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med 
genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Sysselsatt kapital: Eget kapital plus räntebärande skulder. 
Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet och 
värdeskapande. 

 
Kassalikviditet 
Definition: Summa omsättningstillgångar dividerat med summa korta 
skulder (exklusive outnyttjad checkkredit). 
Motivering: Visar på Rejlers kortsiktiga betalningsförmåga. 

Skuldsättningsgrad 
Definition: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare. 
Motivering: Relevant för att beskriva Rejlers finansiella risk. 

 
Räntetäckningsgrad 
Definition: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med 
finansiella kostnader. 
Motivering: Visar på Rejlers förmåga att täcka sina finansiella kostnader. 

 
Disponibla medel 
Definition: Likvida medel plus checkkredit och outnyttjad del av RCF. 
Motivering: Visar Rejlers kortsiktiga likviditet. 

 
Investeringar 
Definition: Förvärvade materiella och immateriella anläggningstillgångar 
samt förvärvade dotterbolag och rörelser. 
Motivering: Visar Rejlers investeringar. 

 
Organisk och förvärvad tillväxt 
Definition: Förändring av nettoomsättning innevarande kvartal eller 
finansiell period jämfört med motsvarande period föregående år med 
hänsyn till vad som genererats internt (organisk) respektive vad som 
tillkommit genom förvärv (förvärvad). 
Motivering: Relevant för att visa hur Rejlers tillväxt sker. 

 
Tillväxt rensad för valutakurseffekter 
Definition: Förändring av nettoomsättning innevarande kvartal eller 
finansiell period jämfört med motsvarande period föregående år i 
respektive lands valuta. 
Motivering: Mått som visar underliggande tillväxt i lokal valuta. 

 
IFRS nyckeltal 
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr/aktie 
Definition: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Genomsnittligt antal aktier, st 
Definition: Moderbolagets vägda genomsnittliga antal aktier för 
räkenskapsåret 
Antal aktier vid periodens slut, st 
Definition: Moderbolagets antal aktier vid räkenskapsårets utgång 

 
Operationella nyckeltal 
Debiteringsgrad, % 
Definition: Debiterad tid dividerat med närvarotid 
Omsättning per årsanställd,   TSEK 
Definition: Nettoomsättning per årsanställd 
Antal arbetsdagar, st 
Definition: Antal arbetsdagar i moderbolaget 
Antal årsanställda, st 
Definition: Totaltid dividerat med standardtid 
Antal medarbetare vid periodens slut, st 
Definition: Antal anställda vid räkenskapsårets utgång 

 
Övrigt 
Utdelning per aktie (2018 föreslagen utdelning), kr/aktie 
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