
Nyckeltal
Använd nyckeltal för att visa jämförande ekonomisk fakta.

‣ Kassalikviditet

‣ Balanslikviditet

‣ Avkastning på EK, %

‣ Soliditet, %

‣ Bruttomarginal, %

‣ Rörelsemarginal, %

‣ Omsättning per anställd, kr

Skriv inte bara in dina nyckeltal utan visa hur du räknat fram dem 
och kommentera vad de visar. Se nästa sida.

Kassalikviditet
Företagets omsättningstillgångar utan varulager relaterat till kortfristiga  skul-
der. Visar företagets betalningsförmåga på kort sikt, d v s hur ”enkelt” de  kan 
betala sin kortfristiga skulder.

Balanslikviditet
Företagets omsättningstillgångar med varulager relaterat till kortfristiga skul-
der. Ger en bild av företagets effektivitet i lagerhantering och försäljning.

Avkastning på EK
Företagets nettoresultat i procent av eget kapital.
Visar hur företaget har förräntat riskkapitalisternas kapital.

Soliditet
Eget kapital relaterat till Balansomslutningen x 100.
Anger hur stor del av det totala kapitalet som utgörs av Eget kapital.

Bruttomarginal
Nettoförsäljning minus varukostnad/nettoförsäljning
Förhållande mellan bruttovinst och omsättning.

Rörelsemarginal
Anger hur stor del av varje omsatt krona som blir kvar.
Rörelseresultatet relaterat till omsättningen.

Omsättning per anställd
Intjäningsförmågan per anställd.
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Exempel

Kassalikviditet

OT 1/KFS x 100
(36 500/5 000) x 100 = 730 %

Balanslikviditet

OT 2/KFS x 100
(47 300/5 000) x 100 = 946 %

Avkastning på EK

Årets resultat/EK x 100
(32 258/42 100) x 100 = 76,62 %

Soliditet

EK/TK x 100
(42 100/45 100) x 100 = 93,35 %

Bruttomarginal

Omsättning-varukostnad/omsättning x 100
((44 068-5262)/ 44 068) x 100= 88,06 %

Rörelsemarginal

Årets resultat/omsättningen
32 258/44 068 x 100 = 73,20 %

Omsättning per anställd

44 068/4 = 11 017 kr/anställd
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