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SAMMANFATTNING 
 
Kraven på att redovisa betalningsflöden i form av kassaflöden har vuxit sig allt starkare. 
Det har lett fram till att en ny rekommendation från Redovisningsrådet ”RR 7 Redovis-
ning av kassaflöden” ska tillämpas fr o m 1 januari 1999 och ersätter FARs rekom-
mendation nr 10. Rekommendationen om kassaflöden ska tillämpas av större företag 
vid redovisning av deras in- och utbetalningar av likvida medel. Syftet med rapporten är 
att kortfattat beskriva Redovisningsrådets rekommendation RR 7 samt att identifiera 
och belysa ett antal tillämpningsproblem som kan uppstå vid konstruerandet av en 
kassaflödesanalys enligt rekommendationen. Undersökningen har genomförts genom 
personliga intervjuer med tre revisorer på olika revisionsbyråer samt en samordnings-
ansvarig på ett större företag. Vår slutsats är att tolknings- och klassificeringsproblem 
kan uppstå vid tillämpning av RR 7 samt att den i vissa fall kan inrymma några 
alternativa lösningar. Vilket kan innebära att bl a jämförbarheten mellan företag 
försämras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
The demand has grown for accounting in the form of cash flows. This has resulted in a 
new recommendation from the Swedish Financial Accounting Standards Council, ”RR 
7 Accounting of cash flows”, which is applicable from 1 January 1999 and replaces the 
FAR’s Recommendation number 10. This new recommendation is applicable for larger 
organizations when they show the flow of payments to and from the company. The 
purpose of this study is to briefly describe RR 7, identify and show some problems 
which might appear when using RR 7. This was done through interviews with three 
accountants from different firms of accountants and also with one person who is 
responsible for co-ordination in a big company. Our conc lusion is that problems with 
interpretation and classification could appear when using RR 7, and that, in some cases 
it might contain a few alternative solutions. This could imply that comparisons between 
companies will be less accurate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1  INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 

1.2 FINANSIERINGSANALYSENS HISTORIA 1 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 2 

1.4 SYFTE 4 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 4 

2  METOD 5 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 5 

2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 5 

2.3 METODPROBLEM 6 

3 PRINCIPDISKUSSION 7 

3.1 ÅRSREDOVISNINGSLAGEN 7 

3.2 REDOVISNINGENS RAMVERK MED SPECIELL HÄNSYN TILL 
FINANSIERINGSANALYSENS INFORMATIONSINNEHÅLL 7 

3.2.1 Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild 7 
3.2.2 Användbarhetsbegreppet  8 

3.3 FINANSIERINGSANALYSENS GRUNDLÄGGANDE FAKTORER 9 
3.3.1 Medelsbegrepp 9 

3.3.1.1 Likvida medel som medelsbegrepp 9 
3.3.1.2 Rörelsekapital som medelsbegrepp 9 

3.3.2 Ingångsbegrepp 10 
3.3.3 Indelning  10 
3.3.4 Grunddata 11 
3.3.5 Justeringar 11 
3.3.6 Placering av justeringar 12 
3.3.7 Direkt och indirekt metod 12 
3.3.8 Typ av finansieringsanalysmodell 13 

4  RR 7 REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN 14 

4.1 SYFTE MED KASSAFLÖDEN 14 

4.2 LIKVIDA MEDEL 14 

4.3 DIREKT OCH INDIREKT METOD 14 

4.4 UPPDELNING I KATEGORIER 15 



  

5  TILLÄMPNINGSPROBLEM 17 

6  EMPIRI 19 

7  SLUTSATSER 27 

7.1 AVSLUTANDE KOMMENTARER 30 

REFERENSLISTA 
 
BILAGOR 
Bilaga 1 Redovisningsrådets rekommendation RR 7 
Bilaga 2 Intervjuguide 
Bilaga 3 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers mall för finansieringsanalys för koncernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INLEDNING 
_____________________________________________________________________________________  

 1

1  INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Finansieringsanalysen som redovisningsrapport har fått allt större uppmärksamhet både 
i Sverige och utomlands. Det är den internationella utvecklingen av redovisning och 
även den kritik som förts mot den traditionella finansieringsanalysen (FARs rekommen-
dation nr 10) som har medfört att kraven på att redovisa betalningsflöden i form av 
kassaflöden har vuxit sig allt starkare. Detta har lett fram till att en ny rekommendation 
tagits fram och som ersätter FAR nr 10. 
 
Fr o m den 1 januari 1999 ska Redovisningsrådets (RR) rekommendation om kassa-
flöden tillämpas av större1 företag vid redovisning av deras in- och utbetalningar av 
likvida medel. Betalningarna hänförs till kategorierna löpande-, investerings- och 
finansieringsverksamhet. Den nya rekommendationen (RR 7) avviker något från den 
internationella rekommendationen (IAS 7) som för den löpande verksamheten förordar 
den direkta metoden (inbetalningar respektive utbetalningar redovisas brutto), medan 
Redovisningsrådet inte tar ställning till om direkt eller indirekt metod (nettoresultat med 
eventuella justeringar) ska användas. Denna valfrihet av metod som företagen har tycker 
vi bl a kan vara av intresse att undersöka. Vi har därför valt att studera den nya 
rekommendationen och undersöka vilka tillämpningsproblem som kan finnas. 
 
 

1.2 FINANSIERINGSANALYSENS HISTORIA 
 
Den första finansieringsanalysen kan man spåra tillbaka ända till 1863. Det ameri-
kanska järnvägsföretage t The Northern Central Railroad kompletterade sin årsredo-
visning med en rapport som visade förändringen av balansposten kassa, samt hur denna 
förändring hade uppkommit.2  
 
I Sverige startade utvecklingen och användandet av finansieringsanalysen först i början 
på 1960-talet. Näringslivets Börskommitté utarbetade en modell för finansieringsanalys 
år 1969, vilken fokuserade på rörelsekapitalflödet i tillförda och använda medel. FAR 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer) har länge rekommenderat denna modell, dock 
med den skillnaden att analysen ska utgå från resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt istället för nettoresultat. Denna modell påverkade utformningen av 1975 års 
aktiebolagslag enligt vilken de större företagens finansierings- och investerings-
aktiviteter samt förändringen av rörelsekapitalet skulle redovisas.3 Sedan 1980-talet har 
FARs rekommendation nr 10 om Finansieringsanalyser varit vägledande. Denna är 
emellertid allmänt hållen, vilket inneburit att praxis på området har varierat kraftigt.4  
År 1984 gjorde FAR en viktig förändring i rekommendationen bl a så tillvida att både 
rörelsekapital och likvida medel kunde användas som medelsbegrepp.5 

                                        
1 Företag som har fler än tvåhundra anställda eller har en balansomslutning på mer än tusen basbelopp  
   eller är noterat vid en fondbörs. 
2 Rosen & DeCoster, Funds Statement: A Historical Perspective, 1969, s 124-136 
3 FAR 10, 1995 
4 Falkman, Lumsden, Marton & Pauli, Finansieringsanalys - En introduktion till kassaflödesredovisning  
   samt övningar med lösningar, 1998 
5 FAR, a.a. 
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År 1987 gav FASB (Financial Accounting Standards Board) ut rekommendationen FAS 
95, ”Statement of Cash Flows”, i vilken FASB tar avstånd från både indelning i tillförda 
och använda medel, samt att rörelsekapital används som medelsbegrepp. I stället 
rekommenderar FASB en indelning i sektorerna drift, investering och finansiering samt 
att likvida medel utgör medelsbegrepp. FASBs rekommendation kom i sin tur att 
påverka andra normbildare (såsom International Accounting Standards Committee och 
Redovisningsrådet) att välja samma medelsbegrepp och sektorindelning.6 
 
Finansieringsanalysen (FARs rekommendation nr 10) har under den senaste tioårs-
perioden kritiserats för att den innehåller olika definitioner och begrepp som förvirrar 
användarna, samt att den i princip endast visar förändringen i balansräkningen mellan 
två mätperioder.7 
 
Fr o m 1 januari 1999 ska Redovisningsrådets rekommendation ”RR 7 Redovisning av 
kassaflöden” tillämpas och ersätter FARs rekommendation nr 10. I årsredovis-
ningslagen benämns denna rapport som finansieringsanalys och i Redovisnings-rådets 
rekommendation RR 7 kassaflödesanalys. 
 
 

1.3 PROBLEMDISKUSSION 
 
Redovisningens främsta syften är att på ett objektivt sätt visa hur väl ett företag har 
förvaltat sina resurser samt utgöra underlag för beslutsfattande. Informationen bör vara 
relevant och komma intressenterna tillhanda i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Kravet på 
relevans innebär att informationen ska vara av så god kvalitet, att den kan läggas till 
grund för fattandet av beslut som bidrar till måluppfyllelse för intressenter.8  
 
De tre redovisningsrapporterna balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys 
har olika informationsinnehåll och olika syften. Balansräkningen syftar till att redovisa 
ett företags ställning vid en viss tidpunkt. Resultaträkningen och finansieringsanalysen 
är s k flödesrapporter. Dessa visar vad som har hänt mellan två tidpunkter, d v s under 
en period. Finansieringsanalysen anses i regel vara ett värdefullt komplement till 
resultat- och balansräkningen. 
 
Vid tillämpning av Redovisningsrådets nya rekommendation om kassaflöden kan i vissa 
fall alternativa lösningar användas bl a vid val av metod kan den redovisningsansvarige 
fritt välja mellan direkt och indirekt metod. Tolkningsproblem kan uppstå p g a 
svepande formuleringar, ett exempel är begreppet ”andra likvida medel” (cash 
equivalent) som kan tolkas olika av företag, eftersom ingen klar definition ges i 
rekommendationen. Det har visat sig att några företag har tagit med i stort sett alla 
likvida placeringar inklusive aktier och gjort avdrag för vissa kortfristiga skulder medan 
andra företag har begränsat sig till kassa- och banktillgodohavanden. 
 
I vissa fall kan klassificeringsproblem uppstå när in- och utbetalningar ska hänföras till 
de olika kategorierna; löpande-, investerings- eller finansieringsverksamhet. Detta kan 
hända då en betalning är svårplacerad, d v s den kan hänföras till mer än en kategori. Ett 
exempel är kortfristig ränta som tidigare vanligtvis redovisades i den löpande verksam-

                                        
6 Redovisningsrådet, RR 7 Redovisning av kassaflöden, 1998 
7 Adolphson, Stoppa redovisningsrådets kassaflödesrekommendation, Dagens Industri, 1998 
8 Eriksson, Koncernredovisning, 1998, s 17 f 
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heten, men som numera också kan hänföras till finansieringsverksamhet, eftersom ränta 
kan ha uppkommit p g a långsiktig upplåning. Erhållen ränta kan även anses som 
avkastning på investering och kan därför placeras i investeringsverksamheten. 9 
 
I Redovisningsrådets rekommendation RR 7 finns inget krav på hur investeringar ska 
redovisas med tanke på om det är expansions- eller återinvesteringar (bibehålla kapaci-
teten). RR har följt FASBs rekommendation från 1987 där de ansåg att en uppdelning 
på investeringar är svår att göra.10 Vi kommer att belysa vad denna uteblivna 
information kan medföra vid jämförelser mellan företag. 
 
IAS 7 förordar att den direkta metoden ska användas för rapportering av kassaflöden 
från den löpande verksamheten, medan Redovisningsrådet inte förordar någon metod 
framför den andra. RR anser att den direkta metoden har vissa pedagogiska fördelar 
men att den indirekta metoden å andra sidan kan ge information som inte erhålls enligt 
den direkta metoden. Mot denna bakgrund har RR inte ansett sig böra rekommendera 
den ena metoden framför den andra.11 Kassaflödesanalysen ska visa in- och 
utbetalningar därför kan RR 7 sägas vara motsägelsefull med tanke på att rörelsens 
inbetalningsöverskott får beräknas enligt den indirekta metoden, som inte visar faktiska 
betalningar (in- och utbetalningar). I stället utgår den indirekta metoden ifrån företagets 
nettovinst (alternativt ett annat resultatmått) och specificerar därefter de intäkter och 
kostnader som inte utgörs av betalningar.12 I Sverige är den indirekta metoden den helt 
dominerande för närvarande och vi kommer att belysa orsaken till detta i vår uppsats. Vi 
kommer även att studera vilken/vilka faktorer som styr valet av metod. Eftersom 
Redovisningsrådet förespråkar bägge metoderna kommer tyngdpunkten i vår uppsats att 
ta upp frågeställningar kring detta. Vi kommer även att behandla definitionen av andra 
likvida medel och klassificeringsproblem avseende betalningar. 
 
I denna rapport kommer vi att i första hand använda oss av begreppet kassaflödesanalys, 
men i de fall årsredovisningslagen nämns kommer begreppet finansieringsanalys att 
användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
9  RR 7, a.a. 
10 Bernstein, Financial Statement Analysis, 1993, s 466 f 
11 Bilaga 3 till RR 7, a.a. 
12 Rundfeldt, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar, 1998 
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1.4 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är: 
 
att kortfattat beskriva Redovisningsrådets rekommendation RR 7 om redovisning av 
kassaflöden och 
 
att identifiera och belysa ett antal tillämpningsproblem som kan uppstå vid 
konstruerandet av en kassaflödesanalys enligt Redovisningsrådets modell RR 7. 
 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi kommer inte att behandla speciella problem som uppkommer vid upprättandet av en 
kassaflödesanalys då koncernen utgör redovisningsenhet och som regleras i RR 7 
(punkterna 33 – 36 samt 39). Vi kommer inte heller att beröra betalningar i utländsk 
valuta eftersom det under intervjuerna framkom att inga nya problem har uppstått vid 
tillämpning av RR 7. Därför behandlas inte RR 7 (punkterna 22 – 25). 
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2  METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi vilken undersökningsansats och datainsamlingsmetod som vi 
använt och förklarar innebörden av dessa samt behandlar metodproblem. 
 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 
 
Vi började med en skrivbordsundersökning för att samla in sekundärdata.13 Genom att 
använda befintlig information fick vi en överblick över hur olika problem tidigare hade 
behandlats i ämnet och därigenom fick vi mer kunskaper om kassaflödesanalyser. 
Därefter studerade vi Redovisningsrådets rekommendation ”RR 7 Redovisning av 
kassaflöden”. I anslutning till studierna försökte vi identifiera ett antal tillämpnings-
problem, ett visst stöd fick vi ifrån redovisningens ramverk. 
 
För att få veta hur den nya rekommendationen tolkas och vilka tillämpningsproblem 
som kan uppstå vid tillämpningen av RR 7 ansåg vi att en fallstudie var mest passande 
att använda vid undersökningen. En fallstudie innebär att man gör en noggrann obser-
vation av ett eller ett fåtal undersökningsobjekt (t ex beslutssituationer, företag, bran-
scher), vilket ger en mångsidig beskrivning av de enskilda fallen. Denna typ av 
information som man själv samlar in eller låter någon annan samla in kallas för 
primärdata.14 Vi valde att använda oss av kvalitativa data för att nå ökad förståelse och 
skapa oss en djupare inblick i ämnet. Kvalitativ data kännetecknas av närhet till 
informationskällan. Eftersom vi inte har för avsikt att undersöka orsaksförhållanden 
kommer vi att använda oss av en deskriptiv (beskrivande) undersökning. 15 
 
 

2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
För att öka vår kunskap om ämnesområdet började vi med att ta fram data som redan 
fanns. Vi sökte information via Internet. Därefter gjorde vi litteratur- och artikelsökning 
i datasystemen Bibdia, Libris, Artikelsök och Helecon på Luleå Tekniska Universitet. 
De sökord vi använde var bl a: finansieringsanalys, kassaflöde, kassaflödesanalys och 
cash flow statement. När vi sedan tog del av litteraturen fick vi ytterligare litteratur-
hänvisningar som vi i viss utsträckning också studerade. 
 
De vanligaste datainsamlingsmetoder i en fallstudie är enkät- och intervjuundersökning. 
Vi valde att göra personliga intervjuer eftersom fördelarna är många, bl a går de ganska 
fort att genomföra samt ger ökad flexibilitet med möjlighet till öppna frågor och att 
ställa följdfrågor, förklara oklarheter och på detta sätt undvika eventuella missförstånd. 
En annan viktig fördel är att komplicerade frågor kan ställas. Svarsfrekvensen blir också 
oftast högre än vid t ex en enkätundersökning. Nackdelar med denna form av under-
sökning är att bl a intervjueffekter kan förekomma genom att intervjuare och intervjuad 
kan påverka varandra samt att vissa frågor kan vara känsliga att svara på eftersom den 
intervjuade inte är anonym. 16 
 

                                        
13 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 1997, s 65 
14 ibid, s 104 f 
15 ibid, s 218 f 
16 ibid, s 87 
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Urvalet av revisionsbyråerna gjorde vi genom att vi valde ut några av de större 
revisionsbyråerna i Luleå som vi tog kontakt med per telefon. Tre av revisionsbyråerna 
var positivt inställda till intervjuerna medan en avböjde p g a att de saknade erfarenhet 
från RR 7. Tid bokades för intervjuer med de personer på revisionsbyråerna som 
arbetade med kassaflödesanalyser. Under en intervju fick vi tips om en samordnings-
ansvarig på ett större företag som hade erfarenhet från kassaflödesanalys och som var 
positivt inställd till en intervju. Vi tyckte det lät intressant med tanke på att ingen större 
erfarenhet fanns hos de intervjuade på revisionsbyråerna. Varje intervju varade ca 60 
minuter. 
 
 

2.3 METODPROBLEM 
 
Validitet definieras som ett mätinstruments (t ex frågeformuläret i en intervjuunder-
sökning) förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. Validitet är det viktigaste 
kravet på ett mätinstrument.17 Ett sätt för att öka validiteten inför intervjuerna var att vi 
noggrant tänkte igenom frågorna samt att vi använde oss av flera olika informations-
källor, för att få mer kunskap inom området. Vi är medvetna om att intervjuerna inte ger 
underlag för generella slutsatser p g a begränsat antal intervjuer. 
 
Med reliabilitet menas att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag, vilket 
innebär att andra undersökare skulle ha kommit till samma resultat om de hade upprepat 
försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval. Detta är ett krav som är svårt att 
uppfylla vid personliga intervjuer.18 Här vill vi påpeka att resultatet skulle kunna bli ett 
annat om undersökningen skulle göras vid ett senare tillfälle då svaren troligtvis 
förändras i takt med nya erfarenheter, eftersom RR 7 tillämpas sedan mindre än ett år 
tillbaka (990101). För att förbättra reliabiliteten lät vi respondenterna läsa de 
övergripande frågorna i förväg och därmed fick de god tid att tänka över sina svar. Vid 
intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att försäkra oss om att inte missa 
något viktigt och vi förde även anteckningar. Tillförlitligheten av svaren ökade i och 
med att vi var två personer som intervjuade och därigenom kunde eventuella oklarheter 
lättare redas ut. Direkt efter respektive intervju gjorde vi en sammanställning av 
respondentens svar. Därefter sände vi en kopia av sammanställningen till respondenten 
som fick korrekturläsa för att undvika eventuell feltolkning av svaren och därigenom 
förstärktes ytterligare tillförlitligheten av svaren. 
 
 
 
 
 
 

                                        
17 Eriksson & Wiedersheim-Paul, a.a., s 38 ff 
18 ibid 
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3 PRINCIPDISKUSSION 
 
Vi kommer i detta kapitel att ta upp grundläggande begrepp som berör 
finansieringsanalysen. Eftersom vi utgår från årsredovisningslagen kommer vi att 
använda benämningen finansieringsanalys. De viktigaste egenskaperna som ställs på 
informationen i finansiella rapporter kommer också att behandlas. Sist i kapitlet 
kommer finansieringsanalysens begreppsapparat av Falkman och Pauli. 
 

3.1 ÅRSREDOVISNINGSLAGEN 
 
Enligt bl a årsredovisningslagen, ÅRL (2 kap 1§, 6 kap 3§ och 7 kap 3§) ska företag 
som är skyldiga att ha auktoriserad revisor årligen upprätta en finansieringsanalys. 
Auktoriserad revisor krävs i företag som har fler än tvåhundra anställda, har en 
balansomslutning på mer än tusen basbelopp eller är noterat vid en fondbörs. 
 
 

3.2 REDOVISNINGENS RAMVERK MED SPECIELL HÄNSYN TILL 
FINANSIERINGSANALYSENS INFORMATIONSINNEHÅLL 

När ekonomiska rapporter upprättas måste hänsyn tas till ett antal viktiga begrepp. Även 
vissa egenskaper måste vara uppfyllda i rapporterna innan informationen kan betraktas 
som användbar. 
 
3.2.1 Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild 
 
Enligt bl a årsredovisningslagen (7 kap 5§, 6§ och 11§) ska årsredovisningen upprättas 
på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. När en kvalitativt repre-
sentativ krets av företag redovisar enligt en ny metod uppstår en ny ”god redovisnings-
sed”. Detta i sin tur kan leda till att en ny rekommendation ges ut. En rättvisande bild 
innebär att årsredovisningar ska ställas upp på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed, där balans- och resultaträkningar tillsammans med noter ska ge en 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Om redovisningen 
avviker från rättvisande bild ska upplysning om detta lämnas i not. Bestämmandet av en 
rättvisande bild ska ske med utgångspunkt från olika användares behov av ett relevant 
och reliabelt beslutsunderlag. 
 
Sambandet mellan begreppen god redovisningssed och rättvisande bild kan skildras på 
följande sätt: med begreppet ”rättvisande bild” tillämpas ett användarperspektiv, med 
användarens behov av ett relevant och reliabelt beslutsunderlag som utgångspunkt. Ett 
problem är att det är svårt för den redovisningsansvarige att känna till olika användares 
verkliga behov av information. Begreppet ”god redovisningssed” har ett producent-
perspektiv på framtagandet av redovisningsinformationen. P g a bristande kännedom 
om användarnas verkliga informationsbehov är den redovisningsansvarige i praktiken i 
de flesta fall hänvisad till att följa uttalanden av normgivande organ som Bokförings-
nämnden och Redovisningsrådet, med förhoppning att det leder till, att användarna i 
stora drag får relevant och reliabel information. 19 
 
 

                                        
19 Eriksson, a.a., 1998, s 74 f 
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3.2.2 Användbarhetsbegreppet20 21 
 
Vissa s k kvalitativa egenskaper enligt FASB ska vara uppfyllda för att informationen i 
de finansiella rapporterna 22 ska betraktas som användbar för användarna vid besluts-
fattande. De viktigaste egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. Användbarhetsbegreppet är också kopplat till användarnas egenskaper 
och behov och till vilka krav som anses ska ställas på användarna. 
 
- Informationens begriplighet och användarnas egenskaper och behov: För att 

redovisningens funktioner eller mål ska kunna tillgodoses måste informationen som 
presenteras vara begriplig för användaren. Information som inte är begriplig för en 
person kan heller aldrig vara användbar för denne. FASB poängterar att 
informationen ska vara utformad så att en vidare krets av användare kan ta del av 
den. 

 
- Informationens relevans: Relevant information är enligt FASB information som har 

betydelse vid beslutsfattande. Den ska ha förmågan att spela någon roll eller göra 
någon skillnad när beslut fattas. För att göra detta bör informationen både ha ett 
prognosvärde och ett feedback-värde. Genom att lära av historien skapas bättre 
förutsättningar för att göra prognoser om framtiden. Redovisningsinformation är 
därför relevant om den reducerar osäkerhet vid beslutsfattande. För att 
redovisningsinformationen ska vara relevant måste den enligt FASB också vara 
tidsenlig. Med det menas att rätt information måste finnas beslutsfattare tillhanda i 
rätt tid medan den kan påverka besluten. 23 Informationens relevans påverkas även av 
dess väsentlighet. Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet 
kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 
finansiella rapporterna. 

 
- Tillförlitlighet: FASB delar upp redovisningens tillförlitlighet i de tre underegen-

skaperna validitet, verifierbarhet och neutralitet. Innebörden av begreppet validitet 
är att redovisningsinformationen ska representera vad den avser att representera. I 
redovisning är det ekonomiska resurser och förpliktelser och de transaktioner och 
händelser som förändrar dessa, som ska representeras. För att upprätthålla 
verifierbarhet i redovisningsinformation erfordras vanligtvis ett objektivt bevis som 
underlag för varje transaktion (fakturor, kvitton). För att informationen ska vara 
tillförlitlig krävs det dessutom att den är neutral. Neutral information är sådan 
information som inte har påverkats av något specifikt intresse eller någons specifika 
intressen. Tolkning av redovisningsregler i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat 
eller annat mål strider därför mot neutralitetskravet. 

 
- Jämförbarhet: Ett viktigt användningsområde för redovisningsinformation är att 

göra jämförelser. Ju bättre förutsättningarna för jämförelser är, desto mer användbar 
anses redovisningsinformationen vara. För att jämförelser ska kunna göras över 
tiden inom en organisation krävs det enligt FASB vidare att informationen upprättas 

                                        
20 Pauli, Politiker och kassaflödesrapportering, 1999, s 79 ff, Pauli hänvisar till FASB Statement of 
    Financial Accounting Concepts No. 2 (SFAC 2): Qualitative Characteristics of Accounting 
    Information, 1980 
21 IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, 1989 
22 Består normalt av en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys samt kompleterande 
    information i form av noter, tilläggsupplysningar m.m. 
23 Hendriksen & van Breda, Accounting Theory, 1992, s 136 
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på ett likformigt sätt från år till år. För att möjliggöra jämförelser mellan 
organisationer krävs att lika händelser redovisas identiskt. 

 
 

3.3 FINANSIERINGSANALYSENS GRUNDLÄGGANDE FAKTORER 
Det finns ett antal grundläggande faktorer som har en avgörande påverkan på 
finansieringsanalysens innehåll och struktur. 
 
3.3.1 Medelsbegrepp 
 
Med medelsbegrepp avses det som redovisas på sista raden i finansieringsanalysen, 
d v s rapportens saldo. De två medelsbegrepp som vanligtvis används i praxis och i 
rekommendationer på området är rörelsekapital (RK) samt likvida medel (LM). Under 
1990-talet har även ett intresse för nettolåneskuld som medelsbegrepp aktualiserats.24  
 
 
3.3.1.1 Likvida medel som medelsbegrepp 
 
Likvida medel har internationellt sett blivit allt vanligare som medelsbegrepp i 
finansieringsanalysen under de senaste femton åren. Förändringen av likvida medel 
visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga utan att beakta svårvärderade 
tillgångsposter som t ex lager. Begreppet är även lätt att förstå och det krävs inga större 
redovisningstekniska kunskaper. Kritik har riktats mot likvida medel bl a för vilken 
definition begreppet ges. Definitionen av likvida medel kan medföra att bedömningarna 
blir subjektiva eftersom tolkningen av begreppet varierar i praxis. Begreppet kan variera 
från att endast bestå av kontanta medel, till att även inkludera andra 
omsättningstillgångar. Detta leder till svårigheter när olika företags finansierings-
analyser ska jämföras.25 
 
 
3.3.1.2 Rörelsekapital som medelsbegrepp 
 
Rörelsekapital (omsättningstillgångar inklusive lager minus kortfristiga skulder) har 
varit vanligt förekommande som medelsbegrepp i bl a svenska företags finansierings-
analyser. Begreppet är pedagogiskt och det finns en nära koppling till ett företags 
operativa verksamhet. Den operativa verksamheten, bestående av inköp och försäljning, 
påverkar kassa, kundfordringar, lager och leverantörsskulder, vilka samtliga ingår i 
rörelsekapitalbegreppet. Skillnaden mellan de på kort sikt kommande inflödena av 
kontanta medel och kommande utflödena framkommer. Begreppet ger på det sättet en 
indikation på företagens kortsiktiga betalningsförmåga eller likviditet.26 
 
Rörelsekapital som medelsbegrepp har fått utstå kritik. Balansposterna i begreppet ska 
utgöra ett företags mest likvida tillgångar och skulder. En anläggningstillgång som inte 
ingår i rörelsekapitalbegreppet och som kan säljas på en fungerande andrahandsmarknad 
kan vara en mer likvid tillgång än ett lager under lågsäsong. Internationellt sett är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar inte självklar. Det 
går inte heller att säga att ett högt rörelsekapital är bättre än ett lågt. Ett stort 

                                        
24 Pauli, a.a., s 60 
25 Falkman & Pauli, Finansieringsanalysens dimensioner, 1995, s 46 ff 
26 ibid, s 46 ff 
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rörelsekapital kan tyckas vara bra eftersom kortfristiga tillgångar överstiger kortfristiga 
skulder och därmed är betalningsmöjligheterna goda, i alla fall på kort sikt. Ifall 
rörelsekapitalet består av ett svårsålt lager och även av en liten kassa försämras 
betalningsmöjligheterna avsevärt. Även rörelsekapitalets omsättningshastighet måste 
beaktas. Rörelsekapitalbegreppet är även subjektivt eftersom det består av poster vars 
storlek är beroende av olika värderingsregler och mänskliga värderingar av t ex osäkra 
fordringar, produkter i arbete och lager.27 
 
 
3.3.2 Ingångsbegrepp 
 
Ingångsbegrepp är en term som används för att beskriva vilka flödesbegrepp som redo-
visas i finansieringanalysen. De tre flödesbegreppsparen är inkomster och utgifter, 
inbetalningar och utbetalningar samt intäkter och kostnader. Även nettot av intäkter och 
kostnader, det vill säga resultat, kan förekomma som ingångsbegrepp i finansierings-
analysmodeller.28 
 
 
3.3.3 Indelning 
 
Vanligtvis har finansieringsanalysmodeller någon av följande två indelningar:29 
 
Traditionell indelning; är indelad i två delar vilka syftar till att redovisa en organisations 
tillförda och använda medel. Differensen mellan tillförda och använda medel ger 
räkenskapsårets förändring av valt medel, d v s förändring av t ex likvida medel eller 
rörelsekapital, som visas på finansieringsanalysens nedersta rad. Den traditionella 
indelningen är dock inte fullständig eftersom den under tillförda medel i regel även 
redovisar de använda medel som är hänförliga till organisationens driftsverksamhet. 
 
Sektorindelning; är vanligtvis indelad efter aktiviteterna drift, investering och 
finansiering. Sektorindelningen uppfyller bättre syftet att visa investerings- och 
finansieringsaktiviteter jämfört med den traditionella indelningen. Det har också riktats 
en del kritik mot sektorindelningen, främst mot den klassificering som måste göras för 
att fördela transaktioner till ”rätt” aktivitet. Det är inte alltid självklart till vilken sektor 
en viss transaktion ska hänföras, som t ex utdelning och ränta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
27 Falkman & Pauli, a.a. s 46 ff 
28 Pauli, a.a., s 60 f 
29 Falkman & Pauli, a.a., s 51 ff 
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TABELL 1. Skillnader mellan traditionell indelning och sektorindelning30 
 

Traditionell indelning Sektorindelning 
 

Tillförda medel Drift 
Investering 
Finansiering 

Drift Tillförda medel 
Använda medel 

Använda medel Drift 
Investering 
Finansiering 

Investering Tillförda medel 
Använda medel 

  Finansiering Tillförda medel 
Använda medel 
 

 
 

3.3.4 Grunddata 
 
Grunddata är en term som används för att beskriva vilken typ av redovisnings-
information som inhämtats för att upprätta rapporten. Grunddatan kan, liksom ingångs-
begreppen, vara inkomster och utgifter, inbetalningar och utbetalningar, intäkter och 
kostnader samt resultat. Inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar 
hämtas från grundbokföringen medan intäkter och kostnader samt resultat hämtas från 
resultaträkningen. Grunddatan behöver inte vara samma som ingångsbegreppen i 
rapporten. 31 
 
 
3.3.5 Justeringar 
 
Vid sammanställandet av en finansieringsanalys måste data ofta justeras. Justeringar 
görs när de ingångsbegrepp som ska användas i rapporten inte fås fram med de 
grunddata som finns. Justeringar görs också om valda ingångsbegrepp inte automatiskt 
leder till det medelsbegrepp som är tänkt att användas. Om t ex likvida medel ska utgöra 
rapportens medelsbegrepp måste inbetalningar och utbetalningar båda utgöra ingångs-
begrepp och finnas tillgängliga som grunddata för att justeringar inte ska aktualiseras. 
Används annan grunddata och/eller andra ingångsbegrepp och/eller annat medels-
begrepp måste däremot denna koppling konstrueras. Datan måste justeras. Justeringarna 
kan delas upp i två kategorier:32 
 
♦ Justeringar för icke likviditetspåverkande men resultatpåverkande poster 

 
♦ Justeringar för förändring av rörelsekapitalet relaterat till driften exklusive likvida 

medel 
 

§ Förändring av interimsposter och driftrelaterade reala poster, såsom lager och 
förråd 

 

                                        
30 Pauli, a.a., s 60 
31 Pauli, a.a., s 61 f 
32 ibid 
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§ Förändring av driftrelaterade finansiella poster, såsom driftrelaterade 
kortfristiga skulder och fordringar exklusive interimsposter 

Exempel på poster som ingår i den första kategorin är avskrivningar och realisations-
vinster/förluster. Dessa innehåller bedömningar som baseras på anläggningstillgångars 
ekonomiska livslängder samt på val av avskrivningsmetod. Ett annat exempel på 
bedömningar i denna kategori är pensionskostnader. Dessa kostnader baseras på 
uppskattningar om framtida pensionsutbetalningar. Dessa poster påverkar resultatet men 
inte likviditeten. Exempel från den andra kategorin är lager och fö rråd (som värderas 
efter olika bedömningskriterier), kortfristiga fordringar och skulder (som är 
bedömningar om framtida in- respektive utbetalningar) samt interimsposter. 
Interimsposter utgör bedömningar av både gjorda inbetalningar (förutbetalda intäkter) 
och utbetalningar (förutbetalda kostnader) samt framtida inbetalningar (upplupna 
intäkter) och utbetalningar (upplupna kostnader).33 
 
 
3.3.6 Placering av justeringar 
 
Justeringar kan göras på två sätt: 
 
Explicita (synligt i rapporten) justeringar görs antingen i direkt anslutning till det 
ingångsbegrepp som justeringen är hänförlig till, eller i en summa på annat ställe i 
rapporten. 
 
Implicita justeringar är justeringar som görs av grunddatan för att erhålla andra 
ingångsbegrepp. Om t ex inbetalningar och utbetalningar ska användas som 
ingångsbegrepp men tillgänglig grunddata är intäkter och kostnader måste justeringar 
göras. Justeringarna sker utanför rapporten. 34 
 
3.3.7 Direkt och indirekt metod 
 
Direkt och indirekt metod används uteslutande för sektorindelade finansieringsanalys-
modeller med likvida medel som medelsbegrepp. Metoderna tar hänsyn till förhållandet 
i själva rapporten mellan ingångsbegrepp och det saldo (medelsbegrepp) som används 
för den löpande verksamheten. En finansieringsanalys som baseras på en indirekt metod 
utgår från resultaträkningens intäkter och kostnader. Som utgångspunkt kan antingen en 
resultatnivå användas, eller resultaträkningens första rad t ex omsättning. I den indirekta 
metoden framkommer betalningsflödet från den löpande verksamheten indirekt genom 
explicita (synligt i rapporten) justeringar. Den direkta metoden kännetecknas av att 
justeringar inte görs i rapporten. Utgångsdata enligt Falkman & Paulis begreppsapparat 
är in- och utbetalningar och eftersom reella betalningsströmmar identifieras är 
medelsbegreppet likvida medel. Eftersom den direkta metoden tar utgångspunkt i in-  
och utbetalningar erfordras inga av de två justeringskategorierna (se 3.3.5). Denna 
metod utesluter dock inte att implicita (utanför rapporten) justeringar görs (ex se 3.3.6). 
Metoderna kan beskrivas enligt följande:35 
 

♦ Inga justeringar         - Direkt metod 
 

♦ Implicita justeringar       -  Direkt metod 

                                        
33 ibid, s 51 ff 
34 Pauli, a.a., s 64 ff 
35 ibid 
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♦ Explicita justeringar       -  Indirekt metod 

3.3.8 Typ av finansieringsanalysmodell 
 
Genom att kombinera de olika alternativen från respektive faktor som har diskuterats 
ovan kan en mängd olika finansieringsanalyser konstrueras. Ett flertal används eller har 
använts i praktiken. Informationsinnehållet kan variera stort mellan de olika varianterna 
men alla – oavsett indelning, ingångsbegrepp och medelsbegrepp – går under 
benämningen finansieringsanalyser. I FASBs rekommendation från 1987 används dock 
namnet kassaflödesrapport (cash flow statement) för att visa att något nytt hade ersatt 
den gamla finansieringsanalysen. Flera andra normgivare (t ex IASC och RR) har 
därefter gjort det samma. Innebörden av en kassaflödesrapport är dock i dag flertydig. 
De krav som ställs på rapporten är att den är sektorindelad och har likvida medel som 
medelsbegrepp. Samtliga tre metoder (direkt metod med inga justeringar, direkt metod 
med implicita justeringar och indirekt metod med explicita justeringar) kan användas 
enligt Redovisningsrådets nya modell RR 7. FASB och IASC förespråkar en renodlad 
kassaflödesrapport (direkt metod med inga justeringar), där både grunddata och 
ingångsbegrepp utgörs av in- och utbetalningar.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
36 Pauli, s 66 f 
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4  RR 7 REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN37 
 
I detta kapitel kommer vi i stora drag att återge Redovisningsrådets rekommendation 
nr 7. Sist i kapitlet ges en jämförelse mellan RR 7 och finansieringsanalysens 
grundläggande begrepp (enligt Falkman & Pauli). 
 

4.1 SYFTE MED KASSAFLÖDEN 

 
I inledningen till rekommendationen står det att uppgifter om ett företags kassaflöden 
är, tillsammans med andra uppgifter i ett företags finansiella rapportering, ett 
användbart underlag för att bedöma företagets framtida kassaflöden. Det gäller bl a 
företagets förmåga att kunna generera de likvida medel som behövs för att driva 
verksamheten vidare, t ex återbetalning av lån, betalning av andra förpliktelser samt 
utdelning till aktieägarna. Information om kassaflöden kan även förbättra möjligheterna 
att jämföra den löpande verksamheten i olika företag oavsett vilken verksamhet som 
bedrivs, eftersom kassaflödet inte påverkas av skillnader i tillämpade redovisnings-
principer. Enligt FASB är en användbar redovisningsrapport avhängig av att 
informationen upprättas på ett enhetligt sätt från år till år i ett företag. För att kunna 
möjliggöra jämförelser mellan företag krävs att lika händelser redovisas identiskt. 
 
 

4.2 LIKVIDA MEDEL 

 
Tidigare i den traditionella finansieringsanalysen (FAR 10) kunde antingen likvida 
medel eller rörelsekapital användas som medelsbegrepp medan i RR 7 ska likvida 
medel användas. Till likvida medel räknas kassa och bank och även kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. En placering kan normalt 
klassificeras som likvida medel när den har en kort löptid från anskaffningstidpunkten, 
t ex tre månader eller mindre. 
 
 

4.3 DIREKT OCH INDIREKT METOD 
 
IASCs rekommendation IAS 7 förordar att den direkta metoden används för 
rapportering av kassaflöden från den löpande verksamheten. Redovisningsrådet tar 
ingen ställning till ifall direkt eller indirekt metod ska tillämpas. Rådet menar att 
respektive metod har sina fördelar; den direkta metoden har vissa pedagogiska fördelar 
men den indirekta metoden ger viss information som inte erhålls enligt den direkta 
metoden. Den direkta metoden är mer begriplig eftersom den mera markant fokuserar 
internt till inbetalningar (pengar in) – utbetalningar (pengar ut). FASB påpekar att 
information som inte är begriplig för en användare inte heller kan vara användbar för 
denne.38 
 

                                        
37 Redovisningsrådet, RR 7 Redovisning av kassaflöden, 1998 
38 FASB Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 (SFAC 2): Qualitative Characteristics of 
    Accounting Information, 1980 
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4.4 UPPDELNING I KATEGORIER 
 
Enligt RR 7 ska redovisning av kassaflödet uppdelas i kategorierna löpande verksamhet, 
investerings- och finansieringsverksamhet. Uppdelningen i kategorier ger information 
för bedömning av respektive kassaflödes relativa betydelse för ett företags finansiella 
ställning, likviditetssituation och av kassaflödenas inbördes samband. Enligt punkt 9 i 
rekommendationen (se bilaga 1) kan en transaktion vara sammansatt av betalningar som 
kan hänföras till mer än en kategori, t ex vid återbetalning av ett lån kan räntan hänföras 
till den löpande verksamheten medan amorteringen hänförs till finansierings-
verksamheten. 
 
Till den löpande verksamheten hänförs betalningar som har stor betydelse då det gäller 
att bedöma i vilken mån företaget genererar de likvida medel som behövs för att 
säkerställa företagets löpande verksamhet. Det kan t ex vara betalningar för 
återbetalning av lån, för utdelning och investeringar utan att behöva extern finansiering. 
Punkt 11 nämner några betalningar som främst kommer från företagets huvudsakliga 
intäktskällor. Under investeringsverksamheten (punkt 14) redovisas de kassaflöden som 
uppkommit för att generera framtida intäkter och kostnader. Kassaflöden (punkt 15) 
som hänförs till finansieringsverksamheten ger information för bedömning av 
omfattningen av kreditgivarnas anspråk på framtida kassaflöden. 
 
Det är endast under löpande verksamhet som redovisning av kassaflöden skiljer sig 
mellan direkt och indirekt metod. I den direkta metoden är ingångsbegreppet 
inbetalningar respektive utbetalningar, som anges brutto och specificeras under 
tilläggsupplysningar. Enligt punkt 17 kan direkt metod tillämpas på två olika sätt. 
 
♦ In- och utbetalningar erhålls direkt från företagets räkenskaper och inga justeringar 

görs. 
 
♦ Uppgifter om in- och utbetalningar fås genom företagets försäljning, kostnader för 

sålda varor med flera poster i resultaträkningen justeras för periodens förändring av 
varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt andra rörelsetillgångar och 
rörelseskulder, andra poster som inte påverkat likvida medel och poster vars 
påverkan på kassaflöden hänförs till investerings- och finansieringsverksamheten. 

 
Vid den indirekta metoden som för närvarande är den helt dominerande i Sverige, är 
ingångsbegreppet nettoresultatet. Detta justeras för periodens förändring av; 
 
♦ varulager, kundfordringar, avsättningar, icke utdelade resultatandelar i 

intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och -förluster, uppskjutna skatter, 
minoritetsintressen samt poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller 
finansieringsverksamheten. 

 
De viktigaste in- och utbetalningar som hänförs till investerings- respektive 
finansieringsverksamheterna ska redovisas separat i kassaflödesanalysen. Beloppen 
anges var för sig förutom de in- och utbetalningar som kan redovisas netto enligt 
punkterna 20 och 21. 
 
Enligt punkt 26 ska räntebetalningar samt erhållna och utbetalda utdelningar särskilt 
anges antingen som separata poster i kassaflödesanalysen eller i not till denna. Dessa 
ska var för sig hänföras till endera den löpande verksamheten, investerings- eller till 
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finansieringsverksamheten. Detta ska göras på ett konsekvent sätt från period till period. 
Beroende på vilket synsätt som företaget har finns flera alternativ att tillämpa enligt 
punkterna 28 och 29, t ex kan utbetalda och erhållna räntor samt utdelningar hänföras 
till den löpande verksamheten, med hänsyn till att posterna anses påverka det 
redovisade nettoresultatet. Betalningarna kan alternativt hänföras till finansierings-
verksamheten respektive investeringsverksamheten med hänsyn till att de betraktas som 
kostnader för finansiering respektive utgör avkastning på investeringar. 
 
Extraordinära intäkter och kostnader (punkt 30) redovisas som separata poster och 
hänförs med utgångspunkt från vad som är lämpligast, till löpande verksamhet, 
investerings- eller finansieringsverksamhet. Även här påverkas fördelningen av 
företagets synsätt. När det gäller inkomstskatter ska betalningar redovisas som en 
separat post och hänföras till den löpande verksamheten om inte betalningarna kan 
identifieras och specifikt hänföras till finansierings- eller investeringsverksamheten. 
 
Rekommendationen behandlar i punkt 37 transaktioner som inte medför betalningar och 
som inte ska inräknas i kassaflödet. Under upplysningar finns punkt 38 som tar upp 
vilka upplysningar som ska lämnas om likvida medel, bl a vilka poster som ingår i 
begreppet likvida medel. Punkt 40 nämner vilka kompletterande upplysningar som kan 
vara av värde, bl a uppdelning av investeringar. 
 
Nedan visas en tabell som ger en överskådlig bild av RR 7 i jämförelse med 
finansieringsanalysens grundläggande begrepp som beskrivs i teoridelen (kap 3.3). 
 
TABELL 2. De grundläggande begreppen i RR 7 sedd ur Falkmans & Paulis perspektiv. 
 
 
 

 
Begreppsapparat enligt Falkman & Pauli 

 
Begreppsapparat enligt RR 7 

 
Medelsbegrepp 

 
- Rörelsekapital 
- Likvida medel 

 
- Likvida medel 
 

 
Ingångsbegrepp 
Grunddata 

- Inkomster och utgifter 
- In- och utbetalningar 
- Intäkter och kostnader 
- Resultat  

- In- och utbetalningar som anges brutto (direkt metod) 
- Nettoresultat med justeringar (indirekt metod) 
 

 
Indelning 

- Traditionell indelning 
- Sektorindelning 

- Sektorindelning 
 

 
Metoder 

- Direkt  
- Indirekt 

- Direkt 
- Indirekt 

 
Justeringar 

- Justeringar för icke likviditetspåverkande men 
resultatpåverkande poster 

- Justeringar för förändring av rörelsekapitalet 
relaterat till driften 

Direkt metod: - Alt 1 inga justeringar 
- Alt 2 företagets försäljning, kostnad för sålda varor m m  
justeras för periodens förändring av varulager, 
kundfordringar och leverantörsskulder m m 
 
Indirekt metod: - nettoresultat justeras för transaktioner som 
inte medfört in - eller utbetalningar 

 
Placering av 
Justeringar 

 
- Explicit  
- Implicit  

Direkt metod: - Alt 1 inga justeringar 
- Alt 2 implicita justeringar 
Indirekt metod: - explicita justeringar 
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5 TILLÄMPNINGSPROBLEM 
 
Det finns krav på att årsredovisningen inklusive finansieringsanalysen ska vara 
överskådlig och ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning och resultat 
samt förändringen i den ekonomiska ställningen. Det centrala i sammanhanget är 
användarens behov av information, som i finansiella rapporter ska vara begriplig, 
relevant, tillförlitlig och jämförbar enligt exempelvis FASB. 
 
En kassaflödesanalys kan ställas upp på olika sätt enligt RR. De allmänna krav som 
ställs på rapporten är att den ska vara sektorindelad och att den ska ha likvida medel 
som medelsbegrepp. Rapporten kan emellertid baseras på olika typer av grunddata och 
ingångsbegrepp. 
 
Eftersom Redovisningsrådet inte tar ställning till vilken specifik metod som ska 
användas så är det för användaren fritt att välja mellan direkt metod (direkt metod med 
inga justeringar resp med implicita justeringar) eller indirekt metod. Detta kan tyckas 
försvåra möjligheten till jämförelse mellan företag för trots att siffrorna blir detsamma 
efter varje kategori (verksamhet) blir informationen som synes i tabell 3 olika för de två 
metoderna när det gäller den löpande verksamheten. Samma information ges i 
investerings- och finansieringsverksamheten. 
 
TABELL 3. En modell från RR 7 
 
Kassaflödesanalys enligt direkt metod  Kassaflödesanalys enligt indirekt metod 
 
Den löpande verksamheten  Den löpande verksamheten  
Inbetalningar från kunder  33650 Resultat efter finansiella poster   1330 
Utbetalningar till leverantörer och anställda -29605 Justeringar för poster som inte 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  ingår i kassaflödet m m    - 98 
före betalda räntor och inkomstskatter    4045   1232 
  Betald skatt  - 917 
Erhållen ränta      530 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Erlagd ränta     - 848 före förändring av rörelsekapital    315  
Betald inkomstskatt    - 917  
  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    2810 Minskning av varulager   2610
  Ökning av fordringar - 1350
  Ökning av leverantörsskulder   1235 
   
  Kassaflöde från den löpande verksamheten   2810 
 
Investeringsverksamheten  Investeringsverksamheten  
Förvärv av dotterföretag    - 550 Förvärv av dotterföretag  - 550  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    - 360 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - 360 
Försäljning av inventarier        60 Försäljning av inventarier      60 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    - 850 Kassaflöde från investeringsverksamheten -  850 
 
Finansieringsverksamheten  Finansieringsverksamheten 
Nyemission      300 Nyemission     300 
Upptagna lån      275 Upptagna lån     275 
Amortering av skuld     - 65 Amortering av skuld   -  65 
Utbetald utdelning - 1020 Utbetald utdelning -1020 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 510 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 510 
 
Årets kassaflöde   1450 Årets kassaflöde  1450 
Likvida medel vid årets början     750 Likvida medel vid årets början    750 
Kursdifferens i likvida medel    - 60 Kursdifferens i likvida medel   - 60 
Likvida medel vid årets slut   2140 Likvida medel vid årets slut    2140 
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Enligt RR 7 definieras ”andra likvida medel” än kassa och bank som kortfristiga, 
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och 
som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Definitionen av 
”andra likvida medel” är tvetydigt och kan leda till att företag tolkar begreppet olika, 
därmed uppfylls inte kravet på jämförbarhet. Till exempel kan en del företag begränsa 
sig till kassa- och banktillgodohavanden, medan andra kan ta med i stort sett alla likvida 
placeringar inklusive aktier eventuellt med avdrag för vissa kortfristiga skulder. 
 
I en sektorindelad kassaflödesanalys delas företagens in- och utbetalningar upp på 
löpande, investerings- och finansieringsverksamhet. Klassificeringsproblem kan då 
uppkomma när transaktionerna ska fördelas till ”rätt” verksamhet, som t ex lämnad 
utdelning. Utdelningen kan hänföras till finansieringsverksamhet och anses då utgöra ett 
utflöde av medel till aktieägarna i egenskap av finansiärer av verksamheten. Det 
förekommer även att utdelning redovisas i den löpande verksamheten. Ett annat klassi-
ficeringsproblem är huruvida t ex underhåll på en maskin ska hänföras till investerings-
verksamheten, liksom det ursprungliga maskinköpet, eller till den löpande verksam-
heten. Samma principer ska iakttas för värdering, klassificering och indelning av de 
olika posterna vilket kan vara svårt att följa när vissa aktiviteter kan hänföras till mer än 
en verksamhet. 
 
I RR 7 står det att upplysningar i form av not kan vara av värde ifall en investering 
avser att höja respektive bibehålla kapacitetsnivån i ett företag. Viktig information kan 
gå förlorad ifall den redovisningsansvarige inte tar med denna upplysning i 
kassaflödesanalysen eftersom skillnaden kan vara betydande mellan ett företag som 
expanderar och ett annat företag som bibehåller sin nuvarande kapacitet, något som kan 
medföra svårigheter vid jämförelser mellan företag. 
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6  EMPIRI 
 
Här återges de svar som erhölls vid intervjuerna med Annicka Brännström, auktoriserad 
revisor på KPMG, Jan Blomberg, godkänd revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
Stefan Niska, blir godkänd revisor i januari år 2000 på Lindebergs samt Kurt Lindqvist, 
auktoriserad revisor och sedan ett år tillbaka samordningsansvarig på redovisnings-
avdelningen på LKAB. Den använda intervjuguiden återfinns som bilaga 2. 
 
1. På vilket sätt påverkas företagen av den nya rekommendationen RR 7? 
Vid intervjuerna påpekade samtliga att det fortfarande endast är stora företag som är 
skyldiga att följa RR 7. Jan Blomberg på Öhrlings nämner att Redovisningsrådets 
rekommendationer och uttalanden, liksom uttalanden från Rådets Akutgrupp, tar i 
första hand sikte på de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som 
genom sin storlek har ett stort allmänt intresse. Han anser att dessa företag är ännu 
större än de företag som är skyldiga att lämna en finansieringsanalys enligt årsredovis-
ningslagen, ÅRL (2kap 1§, 6kap 3§ och 7 kap 3§). Blomberg läser ur Förordet till 
Redovisningsrådets rekommendationer ”Rekommendationer och uttalanden kan vara 
vägledande även för de företag som inte Rådets rekommendationer i första hand tar 
sikte på. Behovet av upplysningar är särskilt stort för de företag som är föremål för 
kapitalmarknadens intresse. För övriga företag är behovet mindre och kraven kan 
därför ställas lägre, särskilt när det gäller informationens omfattning”. 39 
 
Under intervjuerna framkom att mindre företag brukar följa efter och anpassa sig till 
RRs rekommendationer. Annicka Brännström talar om att en trend skapades när börs-
noterade företag började använda sig av kassaflödesanalys. Även bland analytiker och 
andra som bedömer företag har kassaflödesanalysen blivit populär. Enligt henne 
kommer praxis inom området att sättas av stora företag som följer internationella 
trender för att kunna jämföra sig med sina konkurrenter ute i världen. Jan Blomberg 
påtalar att när RR 7 är så pass ny är det för närvarande svårt att veta hur företag 
kommer att påverkas. 
 
Brännström anser att RR 7 förtydligar flödet av likvida medel, men det är samma 
information som erhålls som från den traditionella finansieringsanalysen. Kurt 
Lindqvist säger att grundtanken i kassaflödesanalysen är bra, eftersom man kan se hur 
kassaflödet påverkas. Den är även bättre strukturerad än den gamla finansierings-
analysen och den innehåller bättre specificerad information. Det är givet att det blir 
större krav på information och att det blir en omfattande notapparat enligt Blomberg. 
Stefan Niska säger att det är i stort sett samma problem som kan uppstå vid tillämpning 
av indirekt metod som med den tidigare FAR 10. 
 
2. Uppfattar ni det som något problem att definiera likvida medel? Ifall ja. Vilket 
problem? 
När det gäller att definiera likvida medel varierar svaren. Brännström anser att defini-
tionen av likvida medel är ganska tydlig i rekommendationen och nämner att löptiden 
får vara tre månader eller mindre på den placering som kan klassificeras som likvida 
medel. Hon nämner punkt 38 i rekommendationen som tar upp tilläggsupplysningar 
angående likvida medel för att möjliggöra jämförelser företag emellan, men poängterar 
att problem kan uppstå i företag som äger mycket värdepapper. Kurt Lindqvist tycker att 
det är inget stort problem att definiera likvida medel, d v s kassa och bank samt kort-
fristiga placeringar. Han nämner att LKAB har en aktieportfölj som de räknar till kort-

                                        
39 FAR, 1999, s 551 
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fristiga placeringar. Blomberg tror att de flesta menar att likvida medel är kassa och 
bank, men att det finns gråa zoner; för ifall företag ska ta med kortfristiga placeringar 
får de inte vara påverkade av kraftiga värdefluktuationer enligt  RR 7, hur ska kredit-
löften, checkkredit o s v bedömas undrar Blomberg. Dessutom finns det gränsdrag-
ningsproblem mellan börsnoterade aktier och bankmedel enligt Blomberg. Niska anser 
att de företag som endast har bankräkning har inget problem med att definiera likvida 
medel, men om det finns kortfristiga placeringar t ex aktier och aktiefonder kan problem 
uppstå hur företag ska hantera dessa. 
 
Blomberg uppfattar att obligationer och aktier åtminstone på A-listan som innehas i 
kapitalplaceringssyfte tillhör andra likvida medel som är utsatta för endast en obetydlig 
risk för värdefluktuationer. Niska uppfattar obetydlig risk för värdefluktuationer som en 
liten risk för värdenedgång och att överlikviditet tillhör andra likvida medel. Enligt 
Brännström är det inte lätt att svara på vad som ingår i andra likvida medel men det bör 
vara placeringar som inte är bankmedel men som är näst intill lika säkra t ex statsskuld-
växlar och andra diskonteringspapper med kort löptid. Alltså värdepapper där det vid 
köpet framgår vilket belopp företaget får ut på förfallodagen. Lindqvist säger att 
”obetydlig risk ” beror på vilken placeringsstrategi företaget har, men säger att han har 
svårt att utveckla begreppet ”obetydlig risk”. 
 
3. Ger medelsbegreppet likvida medel relevant information i samtliga företag? 
Lindqvist tycker att likvida medel som medelsbegrepp är mer naturligt än rörelsekapital 
eftersom förändring av likvida medel säger mer än förändring av rörelsekapital. Det är 
fortfarande ”pengar in och pengar ut” som är det intressanta och likvida medel ger den 
information man är ute efter säger Niska. De flesta av Öhrlings klienter är familje-
företag som frågar om varför det kan gå så bra och inga pengar finns kvar eller tvärtom, 
då är en kassaflödesanalys bra ur pedagogisk synpunkt, eftersom den ger svar på dessa 
vanliga frågor säger Blomberg. 
 
4. Vilka för-/nackdelar har direkt metod? 
Fördel med direkt metod är att flödet av likvida medel syns tydligt, man börjar från noll 
med t ex inbetalningar från kunder, utbetalningar, räntor o s v enligt Brännström. Med 
direkt metod får man en överskådlig bild av det totala kassaflödet säger Blomberg. 
Kunder förstår den på ett bättre sätt från första krona som kund betalat in o s v enligt 
Niska som anser att direkt metod är pedagogisk. Nackdel är att det är svårare att få fram 
uppgifter enligt Brännström. Niska påpekar att rörelsekapitalets (varulager, fordringar 
och skulder) förändring inte kommer fram med den direkta metoden. Enligt Blomberg 
finns det två nackdelar: den används sällan och han tror att den är ganska krånglig att 
tillämpa. Han säger också att det krävs stor kunskap och erfarenhet av den person som 
ska analysera alla intäkter och kostnader och göra om dem till in- och utbetalningar 
speciellt i stora företag. Nackdel med direkt metod enligt Lindqvist är att den är 
”knöligare” att tillämpa. Ingen av de intervjuade har tillämpat direkt metod. 
 
5. Vilka för-/nackdelar har indirekt metod? 
Fördel med indirekt metod är att den är enklare att upprätta enligt Blomberg. Enligt 
Niska framgår uppdelning på rörelsekapital mellan perioder i indirekt metod. Rörelse-
kapital är en slags ”varningsklocka”, som talar om ifall ett företag håller på att gå utför 
säger Niska. Brännström säger att det är lättare att utgå ifrån resultat och därefter görs 
justeringar som visar förändring i likvida medel samt en nackdel med den indirekta 
metoden är att kassaflödesanalysen blir mindre tydlig. En nackdel är att den inte ger en 
total bild av hela penningflödet som direkt metod ger enligt Blomberg. Niska säger att 
man tappar den pedagogiska biten och påpekar att företag som inte gör kassaflödes-
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analysen själv har svårare att förstå syftet med den och därför blir det också svårare för 
revisorer att förklara analysen för företaget. Lindqvist säger att oavsett vilken metod 
som används är huvudsaken att den som läser kassaflödesanalysen får bra information 
och då spelar det heller ingen roll om en kombination av de båda metoderna tillämpas. 
Lite flexibilitet kan godtas menar Lindqvist och påpekar att för en praktiker gäller det 
att få ihop analysen och bestämma hur ”finlirat” den ska göras. 
 
6. Är det något problem att tillämpa direkt metod? Varför (inte)? 
Problem kan uppstå vid tillämpning av direkt metod, t ex när företag ska ta fram upp-
gifter på inbetalningar från kunder (intäkter ska justeras om till inbetalningar) samt 
utbetalningar till leverantörer, anställda och övriga (kostnader ska justeras om till 
utbetalningar) enligt Lindqvist. Niska säger att det är krångligare att ta fram uppgifter 
till den direkta metoden, medan företag som tillämpar indirekt metod kan utgå ifrån 
resultat- och balansräkningen i årsredovisningen samt realisationsvinster på anlägg-
ningstillgångar. Blomberg tror att kassaflödesanalys enligt direkt metod är besvärlig att 
upprätta med alla justeringar som måste göras och att erfarenhet saknas från denna 
metod. Brännström påpekar att det kan vara problem att få fram information för att göra 
en kassaflödesanalys för ett speciellt år, t ex för att kunna jämföra 1999 med 1998, 
behövs även 1997 års siffror och företag kan bli tvungna att göra vissa förenklingar för 
att det inte ska bli alltför krävande med alla justeringar som måste göras. I rekommen-
dationen finns det två varianter av den direkta metoden (se punkt 17 a och b i RR 7), i 
den vilken företagets försäljning, kostnad för sålda varor i resultaträkningen justeras är 
en blandning mellan direkt och indirekt metod, med början som den indirekta metoden, 
tycker Lindqvist. 
 
7. Vilken metod rekommenderar ni? 
Både Lindebergs och Öhrlings har egna modeller med likadan uppställning som de 
använder sig av vid upprättandet av kassaflödesanalyser. Lindebergs modell är en 
kombination mellan direkt och indirekt metod enligt Niska. Utgångspunkt är indirekt 
metod (rörelseresultat) med inslag av direkt metod (erhållen och erlagd ränta, betald 
inkomstskatt). Blomberg på Öhrlings nämner att deras modell (se bilaga 3) är som den 
indirekta metoden. Brännström säger att arbete pågår med att ta fram en modell på 
kassaflödesanalys till KPMGs årsredovisningsmallar, men att det inte har kommit ut 
något officiellt material till lokalkontoren ännu. Eftersom RR 7 inte tar ställning till 
vilken metod som bör användas kan inte revisorer rekommendera den ena metoden 
framför den andra. Det står företagen fritt att välja metod enligt Brännström. Lindqvist 
på LKAB rekommenderar indirekt metod för att den ger bättre information. 
 
8. Vilka faktorer styr valet av metod? 
Valet av metod styrs bl a av möjligheten till jämförelser med andra företag, vad som är 
väsentligt att visa för den verksamhet som bedrivs samt hur uppgifter kan tas fram i 
riktigt stora företag enligt Brännström. Niska säger att det ska vara kunden som avgör 
vilken metod som ska användas, men Lindebergs hjälper dem och kunden använder 
(väljer) oftast den modell revisorerna föreslår. Företag känner igen sig med den 
indirekta metoden då den påminner om den traditionella finansieringsanalysen FAR 10. 
Öhrlings använder en egen modell vid upprättandet av kassaflödesanalys som är enkel 
att använda enligt Blomberg. Användning av egna modeller kallar Öhrlings för 
byråpolicy. LKAB använder indirekt metod för att den ger bättre information. Lindqvist 
tycker att det är svårt att ange de exakta motiven varför de valt indirekt metod. 
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9. Vad kan vara orsaken till att den indirekta metoden används för närvarande 
mest i Sverige? 
Indirekt metod används mer för att den är enklare att upprätta och påminner också om 
den traditionella finansieringsanalysen (FAR 10). Någon motsvarighet till direkt metod 
har inte funnits enligt Brännström. Företag får även uppdelning på rörelsekapital mellan 
perioder vid indirekt metod enligt Niska. Lindqvist kan inte svara på vad som kan vara 
orsaken till varför den indirekta metoden används för närvarande mest i Sverige. 
Blomberg säger att indirekt metod är enklare att använda än direkt metod, men påpekar 
att det ändå inte är fullt så enkelt att använda den indirekta metoden för det uppstår 
nästan alltid problem vid redovisning av investeringar (inköp och försäljningar). 
 
10. Enligt RR 7 punkt 16 b ska företag vid tillämpning av indirekt metod använda 
nettoresultat som ingångsbegrepp medan det i bilagan (exempel 1) till rekommen-
dationen används resultat efter finansiella poster. Hur gör ni ifall ni tillämpar 
indirekt metod? 
Enligt Brännström kanske Redovisningsrådet vill anknyta till årsredovisningens 
begrepp för där finns inte begreppet nettoresultat som kanske är egentligen samma sak 
som resultat efter finansiella poster. Niska tycker att resultat efter finansiella poster är 
bättre än nettoresultat som ingångsbegrepp. Ifall företag tillämpar resultat efter 
finansiella poster slipper de eliminera bokslutsdispositioner som inte påverkat likvida 
medel. Lindebergs och Öhrlings använder rörelseresultat och gör justeringar och LKAB 
utgår från resultat efter finansiella poster. 
 
11. Kan svårigheter uppkomma vid fördelning av in- och utbetalningar på respek-
tive kategori (löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet)? 
Ex. räntor, utdelningar, underhåll av maskiner. 
12. Är det överhuvudtaget möjligt att någorlunda objektivt fördela betalnings-
strömmarna på de tre  kategorierna (löpande verksamhet, investerings- och 
finansieringsverksamhet)? 
Direkt metod är uppdelat på in- och utbetalningar, räntor och skatt under löpande verk-
samhet, där svårigheter kan uppstå med att hänföra finansiella intäkter och kostnader, 
säger Brännström. Grovt kan företag dela in löpande verksamhet i omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder; investeringsverksamhet i anläggningstillgångar och finansie-
ringsverksamhet i långfristiga skulder. Det blir en avvägningsfråga hur långt företag ska 
”borra ner” sig för det går inte att se på varje enskild transaktion säger Brännström. 
Enligt henne fastställer företag en princip som de sedan använder sig av och därigenom 
blir redovisningen konsekvent från period till period. Enligt Niska är det vanligtvis inte 
något problem att hänföra olika transaktioner till de tre kategorierna (löpande, invest-
erings- och finansieringsverksamhet), men för vissa transaktioner finns det två alternativ 
t ex underhåll av maskiner kan placeras i investeringssektorn eller i den löpande 
sektorn, samt utdelning i den löpande eller finansieringssektorn. Det är svårt att hävda 
att ett av dessa är fel. Även ränta (överlikviditet) kan vara svår att hänföra. 
 
Blomberg påpekar att bedömningar många gånger blir subjektiva när det gäller räntor, 
skatter, extra ordinära intäkter och kostnader. Ibland kan inte en ekonom veta hur betal-
ningar ska fördelas utan en tekniker måste frågas som har kunskaper inom området, t ex 
hur räntor ska fördelas på en investering. Blomberg menar att det inte alltid kan bli en 
objektiv utan en subjektiv bedömning. Lindqvist säger att det finns vissa gränsdrag-
ningsfrågor t ex om LKAB lånar pengar för att sedan i sin tur låna ut till ett av sina 
dotterbolag, detta kan hänföras både till finansierings- eller investeringsverksamhet. 
Lindqvist påpekar att ifall räntor hänförs till finansieringsverksamhet kan företag inte 
utgå från resultat efter finansiella poster, utan måste utgå från rörelseresultat. Var man 
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placerar underhåll av maskiner beror på vilken information företaget vill lämna säger 
Lindqvist, men han har svårt att ta ställning till var underhåll av maskiner ska placeras. 
 
LKAB har en definition av vad som är investerings-, finansiell-  och löpande verk-
samhet. Det är upp till praktikern att tolka på rätt sätt och det kan i vissa fall bli gräns-
dragningsfrågor. Praxis får utarbeta problemställningar som dyker upp säger Lindqvist. 
Brännström påpekar att det är svårt att vara mer tydlig i en rekommendation och att 
kunna förutse allt går inte p g a att företag kan bedriva många olika verksamheter. 
 
13. Är det överhuvudtaget möjligt att dela upp investeringar i expansions - och 
återinvesteringar? 
Möjligheten att dela upp investeringar i expansions- och återinvesteringar beror på hur 
bra företag delat upp det i sina system enligt Lindqvist. Stora företag delar redan nu upp 
investeringar men hur de sedan anser det viktigt att ta upp det som en not (upplysning) 
vet Brännström inte. En svår fråga, säger Blomberg. Det är ofta en bedömningsfråga 
eftersom företag ofta köper en bättre maskin med större kapacitet och ska den då räknas 
till en expansions- eller återinvestering. Ett typiskt exempel är när ett tidningsföretag 
bytte press. Den nya pressen hade större kapacitet och är den då en expansions- eller 
återinvestering. Bedömningar som man får göra i ett utvecklingssamhälle där tekniken 
går allt snabbare framåt säger Blomberg. Niska har inte sett att det görs någon 
uppdelning av investeringar och tror att orsaken till detta är att analysen görs på 
”sluttampen” när det är ont om tid. 
 
14. Är det ett problem att tillämpa bruttoredovisning på investeringar? 
Ifall ja. Varför? 
Enligt Brännström kan det ibland vara svårt att ta fram uppgifter om allting, som leder 
till att företag väljer att göra en nettoredovisning, men den bästa upplysningen erhålls 
genom att bruttoredovisa investeringar. Om försäljningar är väldigt små kan företag 
nettoredovisa dessa säger Brännström. Hur företag redovisar investeringar beror på 
kvaliteten på redovisningen hos kunderna, säger Niska och menar att nettosummor 
används ofta vid små inköp och försäljning av inventarier. Detta beror till vilken grad 
företaget ska göra det till en rättvisande bild. Han påpekar att stora inköp och försälj-
ningar ska särredovisas för att följa väsentlighetsprincipen. Öhrlings bruttoredovisar 
förvärv och avyttringar av investeringar. Enligt Lindqvist är det inget problem att 
tillämpa bruttoredovisning på inventarier. 
 
15. Finns det härutöver ytterligare frågor som det kan vara svårt att hantera för 
en praktiker? 
För övrigt kan det vara svårt för en praktiker att hantera övergången från den tradi-
tionella finansieringsanalysen till kassaflödesanalysen med tanke på att företag gör 
jämförelser i tiden, t ex för att kunna göra 1999 års kassaflödesanalys behövs även 1998 
och 1997 års siffror. Det är även svårt att förutse allting i förväg, så i ett skarpt läge kan 
det bli ont om tid. System och rutiner måste anpassas, nya datalistor med information 
måste tas fram beroende på vilken metod och vilka upplysningar företaget väljer att 
använda, säger Brännström. Vid nio av tio fall när det är svårt att få ihop en finansie-
ringsanalys är det investeringar som är problemet, enligt Blomberg. Det beror t ex på 
hur företaget bokfört försäljning; till försäljningspris eller till bokfört värde. Hänsyn ska 
tas till gjorda avskrivningar, vinst och förlust vid försäljning av inventarier o s v. Ett 
företag har vid byte kanske bokfört endast nettovärdet. Vid periodiseringar tas poster 
oftast rakt av som kostnader, vilket är fel säger Niska. Det är verkliga in- och 
utbetalningar som gäller och det gäller att identifiera vad som påverkat likvida medel, 
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t ex reavinster/-förluster på sålda tillgångar och fånga upp det när det görs, för det är 
svårt att ett år senare komma ihåg allt som skett. Man kan fördjupa sig i upprättandet av 
en kassaflödesanalys om det finns tid över för det, men det är någon som ska betala för 
det, säger Niska. 
 
16. Saknas någon information för övrigt? Ifall ja. Vilken? 
Det är svårt att veta om ytterligare information behövs eftersom hon inte använt RR 7 så 
mycket i praktiken ännu säger Brännström. Lindqvist säger att det är alltid svårt att 
tillämpa en ny rekommendation innan man sett tolkningar av den. Blomberg poängterar 
för att erhålla en bild på företaget räcker inte finansieringsanalysen utan den är ett 
komplement till årsredovisningen. För att få en helhet måste hela årsredovisningen 
studeras. Öhrlings har en mall på årsredovisningen som är 55 sidor och två av dessa är 
finansieringsanalysen. 
 
17. Är informationen i RR 7 begriplig för användaren? V.G Utveckla svaret. 
Samtliga intervjuade tycker att informationen i RR 7 är begriplig. Enligt Niska är RR 
7 lättförståelig jämfört med andra RRs rekommendationer. Lindqvist tillägger att han 
fick läsa några gånger för att få en riktig tolkning av rekommendationen, men så är det 
med allt som är relativt komplext. Blomberg säger att RR 7 borde vara begriplig för de 
den vänder sig till. De som arbetar på stora företag som är skyldiga att lämna finansie-
ringsanalys borde förstå rekommendationen, men 90% av Öhrlings familjeföretag 
förstår den inte. Det är viktigt att veta vem rekommendationen vänder sig till och det 
är främst till redovisningsansvariga på börsnoterade företag enligt Blomberg. 
Brännström anser att informationen är begriplig för användarna för att det finns 
exempel i bilagan där de härleder var uppgifterna kommer ifrån. RR 7 ger bra 
vägledning, men rekommendationer kan bara ge vissa principer och ger inte svar på 
alla frågor, d v s de är inga checklistor. 
 
18. Kan en kassaflödesanalys enligt RR 7 med tanke på relevans, ligga till grund 
för beslutsfattande? 
Det är klart att finansieringsanalysen kan ligga till grund för beslutsfattande, för ett 
företag måste planera sin likviditet säger Blomberg. Många stora företag gör en investe-
rings-, likviditets- och resultatbudget och även en investeringskalkyl på varje investe-
ring samt mäter om kassan räcker till eller ifall företaget måste låna. Niska tycker att RR 
7 kan ligga till grund för beslutsfattande men att det beror på vem som ska fatta beslut 
ägare eller bank. Banker använder en typ av kassaflödesmodell när de bedömer kredit-
värdighet och även vid värdering av företag används kassaflöden mer och mer. Ifall en 
finansieringsanalys kan ligga till grund för beslutsfattande beror på vilket beslut som 
ska tas enligt Lindqvist. En kassaflödesanalys är historisk men den visar tecken på hur 
friskt ett företag är, men ifall någon ska köpa aktier är den personen också intresserad av 
framtida betalningsströmmar och då måste även andra faktorer vägas in vid beslutet 
enligt Lindqvist. 
 
Enligt Brännström har många större företag redan använt begreppet kassaflödesanalys i 
ett antal år, därför kan RRs rekommendation nr 7 till en del ses som en anpassning till 
verkligheten. Det gäller för företag att ha en sådan verksamhet som kan generera pengar 
till investeringsbehov och till den löpande verksamheten. Kassaflödesanalysens resultat 
är en faktor som företag väger in vid beslutsfattande och företagsvärdering och som 
blivit en allt viktigare faktor på senare år säger Brännström. 
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19. Blir informationen tillförlitlig vid tillämpning av RR 7? 
20. Blir informationen neutral vid tillämpning av RR 7? 
21. Hur är förutsättningarna till jämförelser mellan företag? 
Information blir tillförlitlig vid tillämpning av RR 7 om den används korrekt som med 
allt annat i redovisning och vid tveksamhet kan information lämnas i not enligt Niska. 
Brännström säger att tillförlitlighet till information är som med övriga uppgifter i 
årsredovisningen, beroende på vilken tilltro man kan ha till dem. Blomberg anser att det 
är bra att Redovisningsrådet har en genomslagskraft även på andra företag än de Rådet i 
första hand vänder sig till. RRs rekommendationer blir oftast praxis, vilket innebär att 
det blir en sorts ”uniform” av analysen, som gör att jämförelser blir tillförlitliga och 
neutrala för det vore värre om vissa mätte rörelsekapital, andra likvida medel o s v. 
Bokföringsnämnden (BFN) och RR är viktiga för att få en ”uniform” av information 
som leder till att praxis skapas hos stora företag och som så småningom går ner i leden, 
till övriga företag säger Blomberg. 
 
Lindqvist poängterar att kassaflödesanalysen på några års sikt ger en relativt god bild av 
ett företag och att den säger mer än en resultaträkning, den är dessutom ett komplement 
vid värdering av företag. Brännström påpekar att revisorers uppgift är att granska som 
objektiva bedömare och de ska inte företräda någon intressent, utan se till att årsredo-
visningen är tillförlitlig, följer lagar, rekommendationer och god redovisningssed samt 
lämna sitt omdöme i revisionsberättelsen. Neutraliteten kan sättas på prov anser Niska 
eftersom det kan finnas flera alternativa lösningar och ger ett exempel på att det inte är 
fel att placera underhåll av maskinpark under löpande eller investeringsverksamhet. 
 
Brännström säger att det finns olika metoder och uppställningsformer som kan försvåra 
möjligheten till jämförelse, men det är därför som det bl a finns krav på tilläggs-
upplysningar om likvida medel, räntor, utdelningar. Dessa krav på tilläggsupplysningar 
har säkert kommit till för att en bedömare ska kunna jämföra företag emellan och 
Brännström menar att en kassaflödesanalys med kommentarer (noter) säger betydligt 
mer än den traditionella finansieringsanalysen som inte hade krav på dessa tilläggs-
upplysningar. Förutsättningar till jämförelse mellan företag är ganska bra förutsatt att 
RR 7 används korrekt enligt Niska. Det beror även på hur företag klassificerar 
(hanterar) t ex  räntor och utdelningar. Vid tveksamma bitar kan företag sätta en not och 
det är upp till läsaren själv att bedöma informationen. Vid vissa specialfall kan det vara 
svårt att jämföra företag fastän de är identiska, men de allra flesta transaktioner är det 
nog ingen tvekan om var de ska hänföras säger Niska. Lindqvist säger att jämförelser 
mellan företag är möjlig att göra vid tillämpning av RR 7, för läsaren kan se ifall ett 
företag är friskt eller sjukt men framhåller att det kan vara svårt att se det under ett 
enskilt år. Han påpekar att när jämförelser sker mellan företag ska även andra faktorer 
än kassaflödesanalysen beaktas. 
 
22. Blir nyttan större än kostnaden enligt väsentlighetsprincipen (vid tillämpning 
av direkt/indirekt metod)? 
Förutom de stora företag som måste lämna kassaflödesanalys finns även mindre företag 
som tidigare gjort finansieringsanalys, dessa kommer troligtvis även i fortsättningen att 
göra någon form av kassaflödesanalys enligt Brännström. Mindre företag har oftast den 
fördelen att det är lättare för dem att ta fram uppgifter. Den indirekta metoden påminner 
om den traditionella finansieringsanalysen, den börjar inte från början, utan byggs på 
och har lite mer tilläggsupplysningar som visar vad som ingår i posterna. När det gäller 
den direkta metoden säger Brännström att det är svårt att bedöma om nyttan blir större 
än kostnaden enligt väsentlighetsprincipen. Hon tror att den direkta metoden inte blir så 
vanlig om den inte blir en trend internationellt. Det är inga oöverstigliga problem med 
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att ta fram uppgifter vid tillämpning av direkt metod, utan det är ett övergångsskede 
eftersom det för närvarande inte finns system för att ta fram information som 
betalningsstatistik från leverantörer och kundreskontra. Niska anser att om företag har 
en god grundredovisning behöver kostnaden inte bli så stor med att ta fram en 
kassaflödesanalys. Lindebergs gör kassaflödesanalyser för  många mindre företag som är 
intresserade av att se betalningsströmmarna. 
 
Bland de klienter (mest familjeföretag) Öhrlings har är det endast några som själva 
klarar av att upprätta en finansieringsanalys. Eftersom det är kunden som betalar för att 
få hjälp med att upprätta en kassaflödesanalys måste det gå ganska fort att göra en sådan 
säger Blomberg. I de fall Öhrlings också gör årsredovisningen i övrigt fås information 
till finansieringsanalysen ”på köpet”. Stora företag är ”självgående”, d v s de gör sina 
egna finansieringsanalyser som granskas av auktoriserade revisorer. Stora revisions-
byråer som t ex Öhrlings har mallar som stöd i sitt arbete och revisorerna redovisar sin 
nedlagda tid i tidrapporter. Blomberg säger att svaren på våra frågor kan bli olika hos en 
revisor på en revisionsbyrå och en ekonomiansvarig på ett börsföretag. Lindqvist på 
LKAB säger att nyttan med kassaflödesanalysen överstiger kostnaderna för företaget. 
Det är viktigt att kassaflödesanalysen ger bra information till läsaren och Lindqvist 
poängterar att en kassaflödesanalys ger mer information än den traditionella finansie-
ringsanalysen därför att den innehåller noter och kommentarer. 
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7  SLUTSATSER 
 
Innan en ny rekommendation från Redovisningsrådet ges ut har oftast en ny s k god 
redovisningssed skapats av en kvalitativt representativ krets av företag. I under-
sökningen framkom att många större företag har använt begreppet kassaflödesanalys i 
ett antal år och att RR 7 kan därför ses som en anpassning till verkligheten. 
 
Finansiella rapporter ska upprättas och presenteras på ett sådant sätt att de kan 
tillgodose användarens behov av ett relevant och reliabelt beslutsunderlag; något som 
kan vara svårt för den redovisningsansvarige att veta eftersom användarnas behov av 
information varierar. Den redovisningsansvarige blir därför hänvisad att följa 
rekommendationer av normgivande organ för att i stora drag tillfredsställa användarnas 
behov. Under intervjuerna kom det fram att det är svårt att förutse alla problem som kan 
uppstå vid tillämpning av en rekommendation. Orsaken till detta är att företag bedriver 
olika verksamheter som gör att det är komplicerat att få rekommendationen mer tydlig 
än vad den är. 
 
Viktiga egenskaper som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet måste 
vara uppfyllda i finansiella rapporter för att dessa ska kunna användas vid besluts-
fattande. Samtliga intervjuade menar att en kassaflödesanalys enligt RR 7 med tanke på 
relevans kan användas vid beslutsfattande, men att det kan bero på vilket beslut som ska 
fattas eller/och vem som ska fatta beslutet. Vid intervjuerna framkom det att en 
kassaflödesanalys har blivit en viktigare faktor på senare år som företag väger in vid 
beslutsfattande. Den är viktig med tanke på att ett företag måste kunna planera och ha 
kontroll över sin likviditet. De intervjuade tycker att likvida medel ger den information 
som söks och att likvida medel är dessutom mer naturligt än rörelsekapital. Även kravet 
på tilläggsupplysningar enligt RR 7 gör att dessa viktiga egenskaper förstärks i 
rapporterna. Relevant information bör ha både ett feedback-värde och ett prognosvärde. 
En kassaflödesanalys är historisk och därför måste även andra faktorer beaktas när 
prognoser om framtida betalningsströmmar görs. 
 
Enligt FASB måste information som presenteras vara begriplig för användaren, samt 
utformad på ett sådant sätt att en vidare krets av användare kan ta del av den. När det 
gäller informationen i RR 7 anser samtliga intervjuade att den är begriplig. Det är 
viktigt att veta vem rekommendationen vänder sig till och det är främst till 
redovisningsansvariga på börsnoterade företag. Informationen i RR 7 blir begriplig med 
hjälp av att det finns exempel i bilagan till rekommendationen som visar 
tillvägagångssättet vid upprättandet av en kassaflödesanalys, men användaren måste 
vara medveten om att rekommendationer kan endast ge vissa principer och att de inte 
kan användas som några checklistor. 
 
Informationens relevans påverkas även av dess väsentlighet. De intervjuade tycker att 
värdet på den information som fås av en kassaflödesanalys överstiger kostnaderna med 
framtagandet av dessa. Detta gäller åtminstone vid tillämpning av indirekt metod, då 
erfarenhet saknas från direkt metod kan heller ingen bedömning ges för denna metod. 
Det framkom i undersökningen att stora företag i de flesta fall upprättar sina egna 
kassaflödesanalyser, medan revisorer ofta hjälper de mindre företagen med deras 
analyser. Många gånger görs en kassaflödesanalys när det är ont om tid, dessutom som 
det måste gå ganska fort att upprätta en sådan i och med att det är kunden som betalar. 
Kostnaden för detta behöver inte bli så stor ifall företag har en bra grundredovisning och 
för att effektivisera arbetet med analyserna använder revisionsbyråerna sig av mallar. 
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Eftersom Redovisningsrådet inte tagit någon ställning till vilken metod som bör använ-
das är det fritt att välja mellan direkt och indirekt metod. Det framkom i undersökningen 
att den direkta metoden är mer begriplig än den indirekta metoden. Den är mer 
pedagogisk, för även kunder utan någon större kunskap i redovisning kan förstå den. En 
annan fördel är att den ger en total bild av hela penningflödet, något som inte erhålls 
genom den indirekta metoden. 
 
Indirekt metod är den som för närvarande används mest i Sverige och samtliga i 
undersökningen tillämpar indirekt metod med motivering att den påminner om den 
traditionella finansieringsanalysen, är enklare att upprätta och ger bättre information än 
den direkta metoden. Även uppdelningen av rörelsekapital fås vid den indirekta 
metoden. Eftersom den påminner om den traditionella finansieringsanalysen kan valet 
av metod bli enkelt då förändringen av arbetssättet inte blir så stor vid tillämpning av 
den indirekta metoden. Även tids-/kostnadsfrågan tror vi kan ha en viss betydelse vid 
valet av metod. Revisorerna får inte rekommendera den ena metoden framför den andra, 
men vi anser att eftersom de tillämpar sina egna modeller som i stort är som den 
indirekta metoden har de tagit ställning för den indirekta metoden. 
 
Ingen av de intervjuade har tillämpat direkt metod, som anses vara mer begriplig än den 
indirekta metoden. Direkt metod tycks ”avskräcka” användare p g a att den är krång-
ligare att tillämpa genom att det är svårt att ta fram uppgifter och göra om intäkter och 
kostnader till in- och utbetalningar. Detta är inte något oöverstigligt problem utan bara 
ett övergångsskede då det för närvarande inte finns datasystem som underlättar 
framtagandet av denna typ av information. En annan faktor som kan påverka det 
”svaga” intresset för direkt metod är att någon motsvarighet till direkt metod inte har 
funnits tidigare. En metod som kan få ett större gensvar i Sverige ifall stora 
börsnoterade företag i utlandet börjar tillämpa den mer. 
 
En respondent påpekar att det viktiga med en kassaflödesanalys är att bra information 
erhålls och menar att även en kombination av de båda metoderna kan tillämpas. 
Skillnaden mellan indirekt och direkt metod i exemplet som finns i bilagan till RR 7 
skiljer sig endast åt under löpande verksamhet, medan samma siffror erhålls under 
investerings- och finansieringsverksamhet. Denna valfrihet av metod tycker vi försvårar 
jämförelse mellan företag och att det blir en viss subjektiv bedömning då även en 
kombination av de båda metoderna tillåts. Företag/kunder väljer den uppställning som 
ger den information de vill få fram eller visa utåt. 
 
Kritik har riktats mot att definitionen av andra likvida medel tillåter en tolkning som 
kan medföra att bedömningar blir subjektiva, vilket leder till att förutsättningar till 
jämförelser mellan företag blir sämre. Vi fick varierande svar på hur andra likvida 
medel kan definieras. Det framgår ganska tyd ligt i vår undersökning att problem kan 
uppstå när företag ska hantera kortfristiga placeringar eller gråa zoner som en 
respondent nämner dessa, samt ställer frågan hur till exempel kreditlöften och 
checkkredit ska hanteras. En annan revisor menar att definitionen är ganska tydlig, men 
påpekar att problem kan uppstå i företag som äger mycket värdepapper. Begreppet 
andra likvida medel som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer 
definieras av tre intervjuade som att aktier kan ingå i begreppet, medan en revisor är 
försiktigare i sin definition, i vilken endast värdepapper med kort löptid ingår som t ex 
statsskuldväxlar. Resultatet från undersökningen visar att det finns behov av en mer 
tydlig definition av andra likvida medel för att undvika tolkningsproblem. 
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Enligt FASB ska redovisningen vara tillförlitlig vilket innebär att informationen ska 
vara bl a neutral, med detta menas att den inte får vara vinklad. Om tolkning av 
redovisningsregler görs i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat strider detta mot 
neutralitetskravet. Under intervjuerna fick vi till svar att en kassaflödesanalysen blir 
neutral om rekommendationen används korrekt och att företag vid eventuella 
tveksamheter kan lämna tilläggsupplysningar i form av not. Men neutraliteten kan sättas 
på prov genom att det finns flera alternativa lösningar enligt RR 7. Det är revisorers 
uppgift att granska som objektiva bedömare, se till att årsredovisningen är tillförlitlig, 
följer lagar och rekommendationer samt att god redovisningssed följs. Det framkom 
även att en kassaflödesanalys är mer tillförlitlig än en resultaträkning. En kassaflödes-
analys ger på några års sikt en relativt bra bild av ett företag. 
 
Användare ska kunna jämföra olika företags finansiella rapporter med avseende på 
finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. Därför måste 
värderingsprinciper och presentationstekniker för liknande transaktioner redovisas på ett 
enhetligt sätt dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag. 
Undersökningen visade att Redovisningsrådets rekommendationer har en sådan 
genomslagskraft att de oftast blir praxis, vilket möjliggör jämförelser och samtliga 
respondenter anser att RR 7 kan användas vid jämförelser. Det som kan försvåra 
jämförelser är att det finns olika metoder och uppställningsformer, men att det är därför 
som krav på vissa tilläggsupplysningar finns. Ett praktisk problem som uppstår vid 
övergången från den traditionella finansieringsanalysen till kassaflödesanalysen är att 
justeringar måste göras i tidigare års siffror för att kunna göra jämförelser och följa 
utvecklingen i ett företag. 
 
För att möjliggöra jämförelser mellan företag krävs att lika händelser redovisas iden-
tiskt. Svårigheter kan uppkomma vid fördelning av in- och utbetalningar på respektive 
kategori (löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet). Grovt kan 
företag dela in löpande verksamhet i omsättningstillgångar och kortfristiga skulder; 
investeringsverksamhet i anläggningstillgångar och finansieringsverksamhet i lång-
fristiga skulder. Vanligtvis är det inte något problem att hänföra olika transaktioner till 
de tre kategorierna, men för vissa transaktioner finns det två alternativ t ex underhåll av 
maskiner som kan placeras i investeringssektorn eller i den löpande sektorn, samt utdel-
ning i den löpande eller finansieringssektorn. Det är svårt att hävda att ett av dessa är 
fel, samt att det blir en avvägningsfråga hur noggrann ett företag ska vara för det går 
inte att se på varje enskild transaktion. Därför blir bedömningar inte alltid objektiva 
utan subjektiva, speciellt när det gäller räntor, skatter, extra ordinära intäkter och 
kostnader. Ibland har den som redovisar inte den kompetens som behövs för att göra en 
fördelning av betalningar och måste därför få hjälp av någon t ex en tekniker med 
erfarenhet inom området. 
 
I RR 7 finns inget krav på uppdelning av investeringar men det står att det kan vara av 
värde att lämna upplysning om detta som en not i kassaflödesanalysen. Enligt FASB är 
det svårt att göra denna uppdelning av investeringar. Stora företag delar upp 
investeringar i balansräkningen, men i undersökningen framkom inte om företag är 
intresserade av att lämna denna upplysning på sina investeringar som en notupplysning. 
Detta kan kanske delvis bero på hur bra företag delat upp investeringar i sina system. 
Detta har visat sig i undersökningen att det ofta kan bli en bedömningsfråga eftersom 
den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, t ex företag  köper ofta en bättre maskin 
med större kapacitet och frågan är då om den ska räknas till en expansions- eller 
återinvestering. 
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För att få en bra jämförelse mellan företag tycker vi att företag borde försöka dela upp 
investeringar i expansions- och återinvesteringar, eftersom skillnaden är stor mellan ett 
företag som bibehåller sin nuvarande kapacitet och ett annat som expanderar. 
Information som kan vara viktig då kassaflödet påverkas av dessa. Ett företag som 
expanderar har troligtvis en större verkan på kassaflödet än ett företag som endast 
bibehåller sin kapacitet. Samtidigt som man vid företagsvärdering får en inblick av 
vilket företag som har en större framtidstro. Därför tycker vi att definitioner på dessa 
uppdelningar vore önskvärda. 
 
 

7.1 AVSLUTANDE KOMMENTARER  
 
Vi vill sammanfatta uppsatsen med att säga att det är bra att Redovisningsrådets 
rekommendationer blir praxis bland företag , men att det är synd att en rekommendation 
som RR 7 inrymmer ett antal alternativa lösningar bl a genom att det är fritt att välja 
metod, svepande formuleringar som gör att tolkningsproblem kan uppstå och 
klassificeringsproblem när betalningar ska hänföras till de olika kategorierna. Detta kan 
påverka negativt viktiga egenskaper som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet i information från finansiella rapporter. Detta framkom delvis i under-
sökningen, men man bör ha i åtanke att eftersom rekommendationen är så pass ny är det 
svårt att veta vilka tillämpningsproblem som kommer att uppstå eftersom ingen större 
erfarenhet finns för närvarande från RR 7. Undersökningen visade tydligt att en 
kassaflödesanalys enligt RR 7 ger mer information än den traditionella finansierings-
analysen genom de krav som finns på tilläggsupplysningar. 
 
Vi är införstådda med att det är svårt att få ihop en rekommendation som ska 
tillfredsställa alla användares behov, men vi tycker att Redovisningsrådet borde tagit 
hänsyn till vad andra länder kommit fram inom detta område. Vi tänker då främst på 
Storbritannien som behandlar en del av dessa problem i en rekommendation från ASB 
(Accounting Standards Board) och därigenom begränsat alternativa lösningar 
(subjektiva bedömningar). Rekommendationen föreskriver en uppdelning på fler än de 
tre kategorier som RR 7 och IAS 7 anger. Den stora fördelen med detta är att man 
kommer ifrån den godtyckliga klassificeringen av exempelvis räntebetalningar och 
skatter som poster i den löpande verksamheten eller i finansieringsverksamheten. I 
ASBs rekommendation utgör dessa egna huvudkategorier. De har även valt ett annat 
medelsbegrepp som visar förändringen i företagets kassa och inte valt likvida medel 
med invändning att den kan inkludera också vissa kortfristiga skulder.40 
 
Det som är intressant är i vilken utsträckning den direkta metoden kommer att användas 
de närmaste åren. Vi tolkar det som om det bl a beror på huruvida de stora börsnoterade 
företagen börjar tillämpa den i större utsträckning och även på om datasystem kommer 
att utvecklas som underlättar framtagning av information till den direkta metoden. Vi 
tycker det skulle vara intressant om en ny undersökning gjordes efter ett antal år när det 
finns mer erfarenhet av rekommendation (RR 7). 

                                        
40 Rundfeldt, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar, 1997 
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REDOVISNINGSRÅDETS REKOMMENDATION 41    Bilaga 1  s.1(8) 
 
Inledning 
1. Uppgifter om ett företags historiska kassaflöden är tillsammans med andra uppgifter i 
ett företags finansiella rapportering, ett användbart underlag för att bedöma företagets 
framtida kassaflöden. De kan därmed utgöra underlag för bedömningen av företagets 
förmåga att generera de likvida medel som krävs för att driva verksamheten vidare, för 
återbetalning av lån, för betalning av andra förpliktelser samt för utdelning till aktie-
ägarna.  Detta gäller oavsett verksamhetens art och följaktligen även i de fall hantering 
av likvida medel kan ses som företagets kärnverksamhet, vilket vanligen är fallet för ett 
finansiellt företag. Uppgifter om kassaflöden kan även förbättra möjligheterna att 
jämföra den löpande verksamheten i olika företag eftersom kassaflödet inte påverkas av 
skillnader i tillämpade redovisningsprinciper. 
 
2. Denna rekommendation skall tillämpas av företag vid redovisning av kassaflöden. En 
dylik redovisning visar företagets in- och utbetalningar uppdelade i kategorierna 
löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. 
 
3. Enligt årsredovisningslagen, ÅRL,(2kap.1§ och 7kap.3§) är vissa företag skyldiga att 
upprätta en sammanställning som visar företagets finansiering och kapitalinvesteringar 
under räkenskapsåret (6 kap.3§,ÅRL). En tillämpning av denna rekommendation, 
inklusive kraven på upplysningar, innebär att lagens krav uppfylls. Enligt ÅRL benämns 
sammanställningen finansieringsanalys. I denna rekommendation används termen 
kassaflödesanalys. 
 
Definitioner 
4. Följande termer används i denna rekommendation med den innebörd som anges 
nedan:  
Kassa och bank utgörs av kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och 
motsvarande institut. 
Andra likvida medel utgörs av kassa och bank. Även kortfristiga likvida placeringar som 
lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för en 
obetydlig risk för värdefluktuationer. 
Likvida medel utgörs av kassa och bank samt Andra likvida medel än kassa och bank. 
Kassaflöde utgörs av ett företags in- och utbetalningar. 
Löpande verksamhet utgörs av de verksamheter som är företagets huvudsakliga 
intäktskällor samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och  
finansieringsverksamhet. 
Investeringsverksamhet  utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och 
sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel. 
Finansieringsverksamhet utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken och 
sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning. 
 
Likvida medel 
5. Likvida medel innehas i syfte att tas i anspråk för att fullgöra kortfristiga åtaganden. 
En placering kan klassificeras som likvida medel om den lätt kan omvandlas till kassa-
medel till ett känt belopp och om den är utsatt för endast en obetydlig risk för värde- 
fluktuationer. En placering kan normalt klassificeras som likvida medel när den har en 
kort löptid från anskaffningstidpunkten, t.ex. tre månader eller mindre. 
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6. Lån från banker hänförs normalt till finansieringsverksamhet. Det förekommer dock i 
vissa länder där svenskägda företag är verksamma att bankräkningar med kreditut-
rymme som är omedelbart uppsägningsbart används som ett instrument i ett företags 
kassaförvaltning. Ett tillgodohavande på en sådan bankräkning behandlas som en 
tillkommande post i likvida medel och utnyttjad kredit som en avgående post vilken 
således inte betraktas som en låneskuld. 
 
7. Omplacering av medel inom begreppet likvida medel inräknas inte i kassaflödet. 
 
Redovisning av kassaflödet i kategorier 
8. Kassaflödesanalysen skall utvisa företagets in- och utbetalningar under en period. 
Betalningarna hänförs till kategorierna; löpande verksamhet, investeringsverksamhet 
eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet i kategorier ger information 
för bedömning av respektive kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella 
ställning och likviditetssituation samt av kassaflödenas inbördes samband.  
 
9. En transaktion kan vara sammansatt av betalningar som hänförs till mer än en kate-
gori. En utbetalning vid återbetalning av lån kan t.ex. innehålla såväl ränta som kapital-
belopp. Räntebeloppet kan då hänföras till den löpande verksamheten medan kapital-
beloppet hänförs till finansieringsverksamheten. 
 
Den löpande verksamheten 
10. Betalningar hänförliga till den löpande verksamheten har stor betydelse då det gäller 
att bedöma i vilken mån företaget genererar de likvida medel som krävs för säker-
ställande av företagets löpande verksamhet, för återbetalning av lån, för utdelning samt 
för nyinvesteringar utan att tillskott behövs från externa finansieringskällor. Information 
om enskilda delar av kassaflödena från den löpande verksamheten är, tillsammans med 
annan information, också av värde vid prognostisering av framtida kassaflöden från den 
löpande verksamheten. 
 
11. De betalningar som är hänförliga till den löpande verksamheten härrör främst från 
företagets huvudsakliga intäktskällor. Betalningarna är därför vanligen ett resultat av 
transaktioner och händelser som påverkar företagets nettoresultat. Exempel på betal-
ningar hänförliga till den löpande verksamheten är: 
a) inbetalningar avseende sålda varor och utförda tjänster. 
b) inbetalningar avseende royalties, arvoden och provisioner. 
c) utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster. 
d) utbetalningar avseende löner och andra personalutgifter i den mån de inte ingår i 

utbetalningar som redovisas enligt punkt 14a. 
e) inbetalningar och utbetalningar i ett försäkringsföretag avseende premie- och skade-

betalningar, livräntor samt andra betalningar till förmån för försäkringstagare. 
f) utbetalningar avseende inkomstskatter som inte särskilt kan identifieras som hänför-

liga till investerings- eller finansieringsverksamheten.  
g) in- och utbetalningar avseende kontrakt som innehas för handel. 
 
12. Vissa transaktioner påverkar företagets resultat utan att det gäller inflöden via de 
huvudsakliga intäktskällorna. Ett exempel är avyttring av anläggningstillgångar. 
Motsvarande betalningar redovisas under investeringsverksamheten. 
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13. Värdepapper som innehas för handel är jämförbara med lagerposter som förvärvats i 
avsikt att säljas vidare. De kassaflöden som uppkommer vid köp och försäljning av 
sådana värdepapper klassificeras därför som hänförliga till den löpande verksamheten. 
 
Investeringsverksamheten 
14. Särredovisning av de kassaflöden som är hänförliga till investeringsverksamheten 
ger upplysning om i vilken omfattning utbetalningar har skett för resurser som avses 
generera framtida intäkter och kassaflöden. Exempel på betalningar som hänförs till 
investeringsverksamheten är: 
a) utbetalningar för förvärv av anläggningstillgångar. Häri ingår även utbetalningar 

avseende utvecklingsarbeten som aktiverats i balansräkningen samt egentillverkade 
materiella anläggningstillgångar inklusive eventuellt aktiverad ränta. 

b) inbetalningar från försäljning av anläggningstillgångar. 
c) utbetalningar avseende investeringar i aktier eller andelar i andra företag, inklusive 

joint ventures, samt investeringar i skuldebrev utgivna av andra företag (om inte 
utbetalningen avser placeringar som inryms i begreppet likvida medel eller avser 
värdepapper som innehas för handel). 

d) inbetalningar avseende avyttrade aktier eller andelar i andra företag, inklusive joint 
ventures, samt försäljning av skuldebrev utgivna av andra företag (om inte inbetal-
ningen avser en placering som inryms i begreppet likvida medel eller avser värde-
papper som innehas för handel). 

e) utbetalning av lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar i finan-    
      siella företag). 
f) återbetalning av lån från utomstående (med undantag för dylika betalningar i finan-  
      siella företag). 
g) utbetalningar avseende termins- och optionsval (standardiserade eller icke     
      standardiserade) samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller 
      klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten. 
h) inbetalningar avseende termins- och optionsavtal (standardiserade eller icke 
      standardiserade) samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller   
      klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten. 
 
Om ett avtal redovisas som en säkring av en identifierbar position skall de betalningar 
som avser avtalet klassificeras på samma sätt som de betalningar som är hänförliga till 
den säkrade positionen. 
 
Finansieringsverksamheten 
15. Särredovisning av de kassaflöden som är hänförliga till finansieringsverksamheten 
ger information för bedömning av omfattningen av kreditgivarnas anspråk på framtida 
kassaflöden. Exempel på betalningar som hänförs till finansieringsverksamheten är: 
a) inbetalningar vid emission av egna aktier och vid annan ökning av eget kapital. 
b)  inbetalningar avseende upptagna lån. 
c) utbetalningar vid återbetalning av lån. 
d) utbetalningar som avser amorteringar av låneskulder relaterade till finansiella 
      leasingavtal. 
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Redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten 
16. Kassaflöden från den löpande verksamheten redovisas genom tillämpning av 
antingen 
a) den direkta metoden, vilken innebär att inbetalningar respektive utbetalningar anges 

brutto och specificeras under viktigare delrubriker eller 
b) den indirekta metoden, vilken innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner  
      som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter   
      och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassa 
      flöden. 
 
17. Vid tillämpning av den direkta metoden erhålls uppgifterna om in- respektive 
utbetalningarna antingen 
a) direkt från företagets räkenskaper eller 
b) genom företagets försäljning, kostnader för sålda varor med flera poster i resultat-    
      räkningen justeras för 
      -   periodens förändring av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt 

     andra rörelsetillgångar och rörelseskulder, 
      -   andra poster som inte påverkat likvida medel och 

-   poster vars påverkan på kassaflöden hänförs till investerings- eller finansierings- 
     verksamheten. 

 
18. Vid tillämpning av den indirekta metoden beräknas nettot av in- och utbetalningar i 
löpande verksamheten genom att nettoresultatet justeras för  
a) periodens förändring av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt 

andra rörelsetillgångar och rörelseskulder, 
b) poster som inte ingår i kassaflödet, såsom avskrivningar, avsättningar, icke utdelade 

resultatandelar i intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och –förluster, 
uppskjutna skatter, minoritetsintressen samt  

c) poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller finansieringsverksamheten. 
 
Redovisning av kassaflöden från investerings- och finansieringsverksamheterna 
19. De viktigaste slagen av in- och utbetalningar som är hänförliga till investerings- 
respektive finansieringsverksamheterna redovisas separat i kassaflödesanalysen. 
Beloppen anges var för sig förutom de in- och utbetalningar som kan redovisas netto 
enligt punkterna 20 och 21. 
 
Kassaflöden som kan nettoredovisas 
20. In- och utbetalningar av följande slag i den löpande verksamheten och i invest-
erings- och finansieringsverksamheterna kan redovisas netto: 
- In- och utbetalningar avseende dagsinlåning och dylikt i en banks redovisning. 
- In- och utbetalningar för kunders räkning om betalningarna snarare återspeglar 
kundernas verksamhet än företagets. Exempel är belopp som mottagits för förvaltning 
för annans räkning och inbetalda belopp som vidarebefordras till annan.  
- In- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt. Exempel 
är in- och utbetalningar av mervärdesskatt, köp och avyttring av värdepapper och 
omsättning av kortfristig upplåning där löptiden är tolv månader eller kortare. 
 
21. In- och utbetalningar av följande slag kan redovisas netto i ett finansiellt företag: 
- In- och utbetalningar avseende tillgodohavanden och lån med fastställd bindnings-

tid. 
- In- och utbetalningar avseende tillgodohavanden hos andra finansiella företag. 
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- Utbetalningar och återbetalningar avseende förskott och lån till kunder. 
 
Betalningar i utländsk valuta 
22. Betalningar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor enligt respektive betal-
ningsdags kurs. 
  
23. Kassaflöden i ett utländskt dotterföretag omräknas i koncernens kassaflödesanalys 
till svenska kronor enligt respektive betalningsdags kurs. 
 
24. Omräkning till svenska kronor av belopp i utländska valutor enligt punkterna 22 och 
23 kan ske genom användning av en approximation av faktiska kurser. Exempelvis kan 
en genomsnittskurs användas för en period om den är ett tillfredsställande närmevärde 
för en omräkning enligt faktiska kurser. 
 
25. I likvida medel kan ingå belopp i utländsk valuta omräknade till svenska kronor. 
Den effekt som ändringar i valutakurser har på de omräknade beloppen måste anges för 
att periodens ingående likvida medel skall kunna stämmas av med utgående likvida 
medel. Valutakursdifferensen i likvida medel anges skild från kassaflödet eftersom den 
inte är en betalning. 
 
Räntor och utdelningar 
26. Räntebetalningar samt erhållna och utbetalda utdelningar skall särskilt anges 
antingen som separata poster i kassaflödesanalysen eller i not till denna. De skall var för 
sig hänföras till antingen den löpande verksamheten, investerings- eller till finansie-
ringsverksamheten. Det skall ske på ett konsekvent sätt från period till period. 
 
27. Den uppgift som lämnas om utbetald ränta för en period skall inkludera även sådan 
utbetald ränta som inräknats i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar. 
 
28. Utbetalda räntor samt erhållna räntor och utdelningar hänförs i ett finansiellt företag 
vanligen till den löpande verksamheten. I andra företag däremot kan klassificeringen 
ske på olika sätt med utgångspunkt från skilda synsätt. Utbetalda räntor samt erhållna 
räntor och utdelningar kan hänföras till den löpande verksamheten därför att posterna 
påverkar det redovisade nettoresultatet. Alternativt kan betalningarna hänföras till 
finansieringsverksamheten respektive investeringsverksamheten därför att de betraktas 
som kostnader för finansiering respektive utgör avkastning på investeringar. 
 
29. Utbetald utdelning kan behandlas som kostnad för finansiering och hänförs då till 
finansieringsverksamheten. Alternativt kan utbetald utdelning hänföras till den löpande 
verksamheten. Detta sker med utgångspunkt från synsättet att en sådan redovisning 
underlättar för läsaren att bedöma företagets förmåga att betala utdelning inom ramen 
för den löpande verksamhetens kassaflöde. 
 
Extraordinära intäkter och kostnader 
30. De kassaflöden som har samband med extraordinära intäkter och kostnader redo-
visas som separata poster och hänförs, med utgångspunkt från vad som är lämpligast till 
löpande verksamhet, investerings- eller finansieringsverksamhet. 
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Inkomstskatter 
31. Betalningar som avser inkomstskatter skall redovisas som en separat post och hän-
föras till den löpande verksamheten om inte betalningarna särskilt kan identifieras och 
specifikt hänföras till finansierings- eller investeringsverksamheten. 
 
32. Medan en skattekostnad i många fall relativt enkelt kan hänföras till en under-
liggande transaktion är det ofta förenat med praktiska svårigheter att identifiera 
motsvarande kassaflödespost, bl.a. beroende på att skattebetalningen kan komma att ske 
i en annan redovisningsperiod än den då den underliggande betalningstransaktionen 
sker. Av dessa skäl hänförs vanligen skattebetalningar till den löpande verksamheten. 
När det är praktiskt möjligt att identifiera  en skattebetalning som hänförlig till en betal-
ning som klassificeras som investerings- eller finansieringsverksamhet redovisas även 
skattebetalningen utifrån denna klassificering. När företagets skattebetalningar redo-
visas under skilda kategorier skall upplysning lämnas om företagets totala skatte-
betalningar. 
 
Redovisning av kassaflöden vid tillämpning av kapitalandelsmetoden och 
klyvningsmetoden 
33. Kassaflödet i ett dotterföretag eller ett intresseföretag som tas in i koncern-
redovisningen enligt kapitalandelsmetoden eller anskaffningsvärdemetoden inräknas 
inte i koncernens kassaflöde. Dock inräknas betalningar mellan övriga koncernföretag 
och ett sådant företag, t.ex. utdelningar.  
 
34. Ett företag som redovisar sitt innehav i ett joint venture enligt klyvnings-metoden 
inräknar i kassaflödet för koncernen endast koncernens andel av kassaflödet i det 
delägda företaget. Om innehavet redovisas enligt kapitalandelsmetoden sker 
redovisningen av kassaflödet i enlighet med punkt 33. 
 
Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter 
35. Betalningar avseende förvärv och avyttringa r av dotterföretag eller andra affärs-
enheter hänförs till investeringsverksamheten. Summan av de betalningar som avser 
förvärv respektive avyttringar redovisas i kassaflödet  för koncernen som särskilda 
poster efter avdrag för likvida medel i förvärvade respektive avyttrade enheter. 
 
36. Upplysning skall lämnas i not till finansieringsanalysen om de sammanlagda 
beloppen med avseende på  nedanstående uppgifter för periodens förvärv respektive 
avyttringar: 
a) Köpeskilling vid förvärv respektive avyttringar. 
b) Den andel av köpeskillingen vid förvärv/avyttring som erlagts/erhållits i form av 

likvida medel. 
c) Likvida medel i dotterföretag eller andra enheter som förvärvats respektive avytt-

rats. 
d) Andra tillgångar och skulder än likvida medel i dotterföretag eller andra affärs-

enheter som förvärvats respektive avyttrats; tillgångarna och skulderna skall redo-
visas uppdelade på viktigare tillgångs- och skuldkategorier. 
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Transaktioner som inte medför betalningar 
37. Transaktioner hänförliga till investerings- och finansieringsverksamheterna som inte 
medför in- och utbetalningar trots att de påverkar företagets kapital- och tillgångs-
struktur skall inte inräknas i kassaflödet. Upplysning som ger relevant information skall 
lämnas om dylika transaktioner. Exempel på transaktioner som inte direkt påverkar 
kassaflödet är:   
a) Förvärv av tillgångar genom att antingen en till tillgången direkt relaterad skuld 

övertas, eller genom att ett finansiellt leasingavtal ingås. 
b) Förvärv av ett företag genom apportemission. 
c) Konvertering av skuld till eget kapital. 
 
Upplysningar 
38. Förutom upplysningar enligt punkterna 26, 27, 32, 36 och 37 skall upplysning 
lämnas om: 
- Den regel som tillämpas för att bestämma vilka poster som ingår i begreppet likvida 

medel i kassaflödesanalysen. 
- Effekter av ändringar i den regel som tillämpas för bestämmandet av vilka poster 

som ingår i likvida medel, t.ex. effekten av en ändring av klassificeringen av finan-
siella instrument som tidigare redovisats i investeringsverksamheten och som 
innebär att instrumenten i stället klassificeras som likvida medel. 

- De delkomponenter som ingår i likvida medel. Sambandet mellan likvida medel i 
kassaflödesanalysen och balansräkningens poster skall framgå. 

- Det belopp som utbetalats under perioden avseende räntor inklusive ränta inräknats i 
anskaffningsvärdet för en tillgång. 

 
39. Upplysning skall lämnas om likvida medel av väsentlig omfattning som inte är 
tillgängliga att utnyttjas för koncernens räkning. Ett exempel utgörs av likvida medel 
som innehas av ett dotterföretag som driver sin verksamhet i ett land där det råder 
valutarestriktioner eller andra legala restriktioner som medför att medlen inte är till-
gängliga för moderföretaget och andra företag inom koncernen. 
 
40. Följande kompletterande upplysningar kan vara av värde liksom kommentarer i 
anslutning härintill: 
a) Upplysning om kreditlöften, jämte upplysning om eventuella villkor för ianspråk-

tagandet. 
b) Upplysning om summan av de belopp som redovisas i kassaflödet för den löpande 

verksamheten respektive investerings- och finansieringsverksamheterna och som 
avser joint ventures som tagits in i koncernredovisningen enligt klyvningsmetoden. 

c) Upplysning om hur stor del av kassaflödet avseende de investeringar som redovisas 
under investeringsverksamheten som avser åtgärder för att höja verksamhetens 
kapacitetsnivå respektive åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån. 

d) Uppdelning på rörelsegrenar och geografiska områden av de belopp som redovisas i 
kassaflödesanalysen under löpande verksamhet respektive investerings- och 
finansieringsverksamhet. 

e) Förändringen av den räntebärande nettoskulden/tillgången under perioden. Upplys-
ningen kan anges i form av en avstämning som visar nettoskulden/tillgången vid 
periodens början respektive slut samt hur den påverkats av kassaflödet och av andra 
poster, t.ex. 
- genom förvärvade eller sålda dotterföretag (i koncernens kassaflödesanalys), 
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- av poster som redovisas till annat värde vid periodens slut än vid dess början, 

t.ex. p.g.a. ändrade valutakurser eller 
- av transaktioner som inte givit upphov till betalningar. 

f) Operativt kassaflöde, varmed menas kassaflödet från den löpande verksamheten, 
exklusive eventuella däri ingående räntor, skatter och utdelningar, och kassaflöde 
hänförligt till investeringar i produktionsresurser. 

 
Överensstämmelse med IAS 
41. Denna rekommendation överensstämmer i allt väsentligt med International 
Accounting Standards Committeés rekommendation IAS 7, Cash Flow Statements. I 
bilaga 2 lämnas en redogörelse för vissa avvikelser av detaljkaraktär. 
 
Ikraftträdande och övergångsregler 
42. Denna rekommendation skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. den  
1 januari 1999. Tidigare tillämpning uppmuntras. 
 
43. Kassaflöden för tidigare perioder som presenteras för jämförelseändamål skall 
omarbetas i enlighet med denna rekommendation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjuguide            Bilaga 2 
 
 1.  På vilket sätt påverkas företagen av den nya rekommendationen RR 7? 
 2.  Uppfattar ni det som något problem att definiera likvida medel”? I fall ja. Vilket 
      problem?  
 3.  Ger medelsbegreppet likvida medel relevant information i samtliga företag? 
 4.  Vilka för-/nackdelar har direkt metod? 
 5.  Vilka för-/nackdelar har indirekt metod? 
 6.  Är det något problem att tillämpa direkt metod? Varför (inte)? 
 7.  Vilken metod rekommenderar ni? 
 8.  Vilka faktorer styr valet av metod? 
 9.  Vad kan vara orsaken till att den indirekta metoden används för närvarande mest i  
      Sverige? 
10. Enligt RR 7 ska man vid tillämpning av indirekt metod använda nettoresultatet som  
      ingångsbegrepp medan man i bilagan (exempel 1) till rekommendationen använder  
      resultat efter finansiella poster. Hur gör ni ifall ni tillämpar indirekt metod? 
11. Kan svårigheter uppkomma vid fördelning av in- och utbetalningar på respektive  
      kategori (löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet)? Ex.   
      räntor, utdelningar, underhåll av maskiner. 
12. Hur stor är möjligheten att någorlunda objektivt fördela betalningsströmmarna på de  
      tre kategorierna (löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet)? 
13. Är det överhuvudtaget möjligt att dela upp investeringar i expansions- och  
      återinvesteringar? 
14. Är det ett problem att tillämpa bruttoredovisning på investeringar? I fall ja. Varför? 
15. Finns det härutöver ytterligare frågor som det kan vara svårt att hantera för en  
      praktiker? 
16. Saknas någon information för övrigt? I fall ja. Vilken? 
17. Är informationen i RR 7 begriplig för användaren? V.G. Utveckla svaret. 
18. Kan en kassaflödesanalys enligt RR 7 med tanke på relevans, ligga till grund för  
      beslutsfattande? 
19. Blir informationen tillförlitlig vid tillämpning av RR 7? 
20. Blir informationen neutral vid tillämpning av RR 7? 
21. Hur är förutsättningarna till jämförelser mellan företag? 
22. Överstiger nyttan kostnaderna enligt väsentlighetsprincipen (vid tillämpning av  
      direkt/indirekt metod)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers mall för finansieringsanalys för              Bilaga 3 
koncernen  
 
    Not 1999 1998 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat     xx  xx 
Avskrivningar     xx  xx 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  xx  xx 
 
Erhållen ränta     xx  xx 
Erhållna utdelningar     xx  xx 
Erlagd ränta     -xx -xx 
Betald inkomstskatt    -xx -xx 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    xx  xx 
förändring av rörelsekapital 
Minskning av varulager     xx  xx 
Ökning av fordringar    -xx -xx 
Ökning av leverantörsskulder    xx  xx 
 
Kassaflöde från den löpande  verksamheten   xx  xx 
 
Investeringsverksamhet 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -xx -xx 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   xx  xx 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 42 -xx -xx 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   xx  xx 
Förvärv av dotterföretag   40 -xx -xx 
Försäljning av dotterföretag  41  xx  xx 
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -xx -xx 
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar   xx  xx 
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar  xx  xx 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   xx  xx 
 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission      xx  xx 
Upptagna lån    43  xx  xx 
Amortering av skuld     -xx -xx 
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar  xx  xx 
Erhållet/lämnat koncernbidrag    xx  xx 
Utbetald utdelning    -xx -xx 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   xx  xx 
 
Ökning av likvida medel     xx  xx 
Likvida medel vid årets början    xx  xx 
Kursdifferens i likvida medel    xx  xx 
Likvida medel vid årets slut    xx  xx 


