Definitioner
Antal anställda – Det totala antalet anställda vid
periodens utgång.
Avkastning på eget kapital – Resultat efter skatt i
förhållande till genomsnittligt eget kapital (ingående eget
kapital adderat med utgående eget kapital dividerat med
två) inklusive innehav utan bestämmande inflytande.
Nyckeltalet visar hur mycket vinst bolaget genererar i
förhållande till det egna kapitalet (aktieägarnas kapital).
Nyckeltalet används för att bedöma bolagets förmåga att
skapa avkastning och generera vinst.
Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter
finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader
(inklusive netto av valutakurseffekt exklusive
diskonteringsränta) i förhållande till sysselsatt kapital
(genomsnittlig balansomslutning (utgående
balansomslutning för de fem senaste kvartalen dividerat
med fem) reducerat med ej räntebärande skulder och
nettot av uppskjutna skatter). Nyckeltalet visar bolagets
lönsamhet i förhållande till externt finansierat kapital och
eget kapital.
Avkastning på totalt kapital – Resultat efter finansiella
poster med återläggning av finansiella kostnader i
förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Balanslikviditet – Omsättningstillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.
Debiteringsgrad – Mot kund debiterad tid i förhållande till
total närvarotid.
Direktavkastning – Utdelning per aktie i förhållande till
aktiekursen per balansdagen.

EBITA-marginal exkl jämförelsestörande poster –
EBITA-marginal exkl jämförelsestörande poster möjliggör
för en jämförelse av den operativa verksamheten.
EBITDA – Rörelseresultat före räntor, skatter,
nedskrivningar, avskrivningar och förvärvsrelaterade
poster. EBITDA är relevant för en investerare som vill förstå
resultatgenereringen före investeringar i
anläggningstillgångar.
Eget kapital per aktie – Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare i förhållande till totalt antal
utestående aktier före utspädning. Eget kapital per aktie
visar substansvärdet för en aktie i bolaget.
Förvärvsrelaterade poster – Av- och nedskrivningar av
goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar,
omvärdering av villkorade köpeskillingar samt vinster och
förluster vid avyttring av bolag och verksamheter.
Genomsnittligt antal årsanställda – Genomsnittligt antal
anställda under året omräknade till helårstjänster. Det
verkliga antalet anställda är högre på grund av
deltidstjänster samt att vissa anställda arbetar under del av
året.
Jämförelsestörande poster – Avser främst kostnader för
omstrukturering samt kostnader vid större förvärv. Övriga
poster av engångskaraktär kan också redovisas som
jämförelsestörande poster i de fall det ger en mer
rättvisande bild av det underliggande rörelseresultatet.
Kassaflöde per aktie – Kassaflöde från den löpande
verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal
utestående aktier.

EBITA – Rörelseresultat med återläggning av
förvärvsrelaterade poster. EBITA ger en bild av genererad
vinst från den löpande verksamheten i ett förvärvsintensivt
bolag för att särskilja mellan löpande verksamhet och
förvärvsrelaterade poster. Syftet med måttet är att i ett
förvärvsintensivt företag som ÅF Pöyry ge en bild av den
operativa verksamheten och dess intjäningsförmåga. Måttet
underlättar därmed för investerare att skilja på
resultatposter hänförliga till den operativa verksamheten
och resultatposter hänförliga till förvärvsverksamheten.

Nettolåneskuld – Räntebärande skulder (exklusive
villkorade köpeskillingar) och avsättningar till pensioner
minus likvida medel och räntebärande fordringar.
Nettolåneskuld används som ett mått för att visa
koncernens totala skuldsättning.

EBITA exkl jämförelsestörande poster – EBITA
exklusive jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande
posterna 2018 utgjordes av transaktionskostnader
hänförliga till förvärvet av Pöyry. De jämförelsestörande
posterna 2017 utgjordes av omstruktureringskostnader. De
jämförelsestörande posterna 2016 utgjordes av
omvärdering av villkorade köpeskillingar,
omstruktureringskostnader samt återbetalning av
pensioner. EBITA exkl jämförelsestörande poster ökar
jämförbarheten av EBITA.

Nettoskuldsättningsgrad – Nettolåneskuld i förhållande
till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande. Nettoskuldsättningsgraden är relevant för att se
bolagets skuldsättning i förhållande till eget kapital.

EBITA-marginal – EBITA i förhållande till nettoomsättning.
EBITA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.

Nettolåneskuld/EBITDA – Nettolåneskuld genom
rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och
avskrivningar. Nettolåneskuld/EBITDA är relevant för att
visa bolagets förmåga att betala av sina skulder.

Organisk tillväxt – Total tillväxt avseende
nettoomsättning minskad med förvärvad tillväxt. Organisk
tillväxt ger en bild av bolagets egen åstadkommen tillväxt
exklusive förvärv.
Justerad/underliggande organisk tillväxt – Organisk
tillväxt justerad för valutakurs- och kalendereffekter.
Valutakurseffekterna var 2018 huvudsakligen hänförliga till
fluktuationer i NOK, DKK och CHF. Valutakurseffekterna var
2017 huvudsakligen hänförliga till fluktuationer i NOK och
DKK. Valutakurseffekterna var 2016 huvudsakligen

hänförliga till negativ förändring i NOK. Kalendereffekterna
var 2018 huvudsakligen hänförliga till en arbetsdag mindre
jämfört med föregående år. Kalendereffekterna var 2017
huvudsakligen hänförliga till en arbetsdag mindre än
föregående år. Nyckeltalet används för att öka
jämförbarheten av den organiska tillväxten mellan åren
exklusive påverkan av valutakurseffekter och
kalendereffekter.
Förvärvad tillväxt – Tillväxt i nettoomsättningen från en
förvärvad verksamhet och räknas som förvärvad
omsättning 12 månader från tillträdesdagen. Förvärvad
tillväxt visar den del av nettoomsättningen som har
förvärvats.
Resultat per aktie – Resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående
aktier. Aktier i eget förvar räknas inte som utestående
aktier.
Rullande tolv månader omsättning och rörelseresultat
– Omsättning och rörelseresultat avseende de senaste tolv
månaderna.
Räntebärande skulder – Räntebärande skulder utgörs av
hos en bank upptagna lån, obligationslån, företagscertifikat,
personalkonvertibel, finansiella leasingskulder samt
pensionsskuld. Nyckeltalet är relevant för att bedöma totalt
utnyttjad räntebärande skuldbörda.
Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster
med återläggning av finansiella kostnader, i förhållande till
finansiella kostnader.
Rörelsemarginal – Rörelseresultatet i förhållande till
nettoomsättning.
Rörelseresultat (EBIT) – Resultat före finansnetto och
skatt. EBIT ger en helhetsbild av den löpande
verksamhetens resultat.
Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster –
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster –
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster.
Soliditet – Eget kapital inklusive innehav utan
bestämmande inflytande i förhållande till
balansomslutningen. Nyckeltalet är relevant som mått på
aktuell självfinansiering då det visar hur stor andel av
tillgångarna som har finansierats av eget kapital.
Total tillväxt – Total tillväxt av nettoomsättning mot
jämförande år. Total tillväxt visar bolagets totala tillväxt i
förhållande till föregående år.
Totalavkastning – Aktiekursutveckling inklusive
återinvesterad utdelning.
Vinstmarginal – Resultatet efter finansiella poster i
förhållande till nettoomsättning.

