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Sammanfattning  
 
Företag har alltid drabbats av ekonomiska svårigheter och gått i konkurs. Detta faktum har 
längre intresserat forskare och legat till grund för en mängd studier inom området. 
Kassaflödesanalysens användbarhet vid konkursprognostisering har länge diskuterats och 
tidigare forskning har visat på varierande resultat. Eftersom en kassaflödesanalys visar på det 
faktiska in- och utflödet av pengar i företaget tror vi att den kan utgöra en viktigare indikator 
på om ett företag befinner sig i kris än resultat- och balansräkningen, som lätt kan manipuleras. 
De flesta företag som går i konkurs är mindre företag, som inte omfattas av det lagstiftande 
kravet på att upprätta en kassaflödesanalys. Därför anser vi det intressant att studera vilket stöd 
en kassaflödesanalys kan utgöra för att förutsäga en konkurs. Detta mynnar ut i vår 
problemformulering:  
 

• Hur kan en kassaflödesanalys bidra till att prognostisera en framtida konkurs av små 
aktiebolag? 

Syftet med vår studie är att undersöka om tillämpningen av en kassaflödesanalys påverkar 
prognostiseringen av en eventuell framtida konkurs i ett aktiebolag. Studiens delsyften är att 
undersöka om en kassaflödesanalys ger bättre information än resultat- och balansräkningen 
samt att undersöka om den lagstiftande gränsen på vilka företag som ska omfattas av att 
upprätta en kassaflödesanalys är rimlig.  
 
Genom en kvantitativ metod, en positivistisk kunskapssyn och ett deduktiv angreppssätt, har vi 
upprättat kassaflödesanalyser på 20 små aktiebolag i Västerbotten. 10 konkursade bolag och 10 
verksamma bolag. Kassaflödesanalyser gjordes fem år tillbaka i tiden och information från de 
två grupperna jämfördes sedan via logistisk regression. 
 
Vår teoretiska referensram grundar sig på teorier angående konkurser, kassaflödesanalyser och 
redovisning. En stor genomgång av tidigare studier på området har legat till grund för 
analysen. I teorikapitlet återfinns också en intressentmodell som synliggör vilka intressenter 
som kan ha nytta av en kassaflödesanalys. 
 
Studien visar att information från kassaflödesanalysen kan bidra vid prognostisering av 
framtida konkurser. Studien visar också att informationen från kassaflödesanalysen inte är 
överlägsen information från resultat- och balansräkningen. Författarna anser att 
generaliserbarheten i studien kan ifrågasättas men att studien trots allt ger en fingervisning av 
kassaflödesanalysens användbarhet vid konkursförutsägelse och att studien kan ligga till grund 
för fortsatt forskning. 
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 1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för ämnets bakgrund och problemdiskussion. 
Syftet med kapitlet är att ge läsaren en allmän förståelse om vårt ämnesval, 
problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens disposition  
  

1.1 Problembakgrund 
Årligen går i genomsnitt 5200 svenska aktiebolag i konkurs1. Mellan januari 2007 och oktober 
2008 uppgick antalet aktiebolagskonkurser enligt beslut av tingsrätten i Sverige till 8189 
stycken varav 170 stycken inom västerbottens län2. Vid dessa aktiebolagskonkurser drabbades 
25 676 anställda varav 714 i västerbottens län3 Anledningen till att dessa konkurser inträffar 
beror på ett flertal olika faktorer, bland annat på brister hos företagsledning, 
omvärldsförändringar och bristande lönsamhet4. Det senaste året har antalet konkurser ökat 
märkbart tillföljd av bland annat den globala finanskrisen samt avmattning i konjunkturen. 
Enligt kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen UC AB så har konkurserna ökat med 7 
% i Sverige jämfört med föregående år5. De branscher som är mest drabbad av konkurser enligt 
de senaste mätningarna är företag inom restaurang, bygg, konsult samt transportbranschen i en 
del branscher har ökat antalet konkurser med upp till 21 procent6 
 
Forskning om företagskonkurser har bedrivits under lång tid över hela världen. Flera forskare 
har tagit fram modeller och system med målet att försöka förutsäga konkurser samt identifiera 
kännetecken som uppstår när ett företag håller på att gå i konkurs. William Beaver anses av 
många vara en föregångare inom området när han bidrog med tillämpningen och utvecklingen 
av den univariata metoden på 1960-talet. Metoden är baserad på information ifrån balans och 
resultaträkning där resultatet visar variablernas prediktionsförmåga gällande en eventuell 
framtida konkurs7. Det Beaver kom fram till i sin studie var att redan fem år innan en konkurs 
inträffade kunde ekonomiska kriser identifieras i ett företag. Med ekonomiska kriser menar 
Beaver obalans i företagets ekonomiska utveckling, såsom avtagande tillväxt, minskad 
lönsamhet, marknads och organisationsförändringar8. Reginald Jägerhorn, var Finlands första 
forskare inom området som under 1960-talet undersökte möjligheten till prediktion av 
konkurser genom att studera revisionsberättelser. Jägerhorn konstaterade att 
revisionsberättelsen inte lämnar tillräckligt med information om den kritiska ställning som 
företagen befinner sig i9. Erkki Laitinen, professor vid Vasa Universitet har under 1980- och 
1990-talet genomfört omfattande konkursstudier i Finland. Han utvecklade en prognosmodell 

                                                 
1 www.scb.se statistik databasen hämtad 2008-11-12 
2 www.scb.se statistik databasen hämtad 2008-11-10 
3 www.scb.se statistik databasen hämtad 2008-11-11 
4 Koponen, Anja. ”Företagets väg mot konkurs”. Stockholm: Stockholms Universitet, Företagsekonomiska 
Institutionen, 2003, 63-71 
5 www.uc.se konkursstatistik januari- oktober, hämtad 2008-11-11 
6 www.uc.se branschstatistik konkurser januari- oktober  2008, hämtad 2008-11-11 
7 William, Beaver, ”Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure” , The Accounting Review. January 
1968, 113-122 
8 Koponen,.53 
9Reginald Jägerhon, Revisionsberättelsen som informationsskälla. Finlands näringsliv i närbild, (Borgå: 
1965),.183-187  
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baserad på finansiella nyckeltal såsom likviditet, soliditet och räntabilitet. Laitinen antar att 
företagens misslyckandeprocess har sin grund i brister hos företagsledningen10. 
 
Under 1960- och 1970-talet presenterades forskningsresultat som visade att 
kassaflödesanalysen var ett bra komplement till resultat och balansräkning, framförallt när det 
gällde att identifiera företag med ekonomiska besvär.11 Analysen blev allt mer vanlig i företags 
årsredovisningar men under 1980-talet uppkom en het debatt kring lämpligheten av 
kassaflödesanalysen och huruvida indelningen av analysen gav så mycket information 
egentligen eller om det endast var en upprepning av resultaträkningen med mestadels fokus på 
kassaförändringar. Debatten resulterade i att Financial Accounting Standards Board (FASB) 
antog rekommendationer, FAS 95 att kassaflödesanalysen skall indelas i drift, investering, och 
finansiering för att ge en mer heltäckande bild av ett företags finansiella strömmar12. 
 
Den sista tidens finansiella oro och inledande konjunkturnedgång, samt tidigare konkurser av 
multinationella företag bevisar ytterligare att konkurser är ett aktuellt ämne med fokus för 
forskning inom en mängd olika perspektiv. 13 Exempelvis vilka faktorer påverkar så att 
konkurser uppstår? Vad har konkurser för betydelse för näringslivet? Hur förhindras konkurser 
från att inträda? Vilka effekter har konkurser på människan? Hur kan konkurser förutsägas med 
finansiell och icke finansiell information ifrån företagets årsredovisning?  
 
Vi har utifrån detta ämne och denna bakgrund valt att studera om konkurser kan prognostiseras 
med hjälp kassaflödesanalyser. Tanken är att genomföra kassaflödesanalyser på företag som 
enligt gällande lagstiftning inte är tvingade att upprätta en sådan analys med syftet att studera 
om en kassaflödesanalys hade kunnat bidra till att förhindra en konkurs. Årsredovisningslagen 
kräver endast att aktiebolag och handelsbolag med tillgångar som överstiger 1 000 
prisbasbelopp, fler än 200 anställda eller att företagets aktier är noterad vid en marknadsplats 
skall upprätta en kassaflödesanalys14. 
 
99 % av Sveriges företag har mindre än 50 anställda vilket innebär att största delen av svenskt 
näringsliv består av små företag.15  Dessa företag måste förhålla sig till tusentals lagar och 
regler i deras dagliga verksamhet, vilket allt för ofta hämnar företagens utveckling. Ofta beror 
det på bristande resurser och kompetens från företagsledningens eller ägarens sida. Att 
ytterligare kräva att småföretag ska införa kassaflödesanalys som ett tredje 
rapporteringsverktyg förutom balans- och resultaträkning ligger inte i linje med vad den 
nuvarande regeringen och svenskt näringsliv strävar efter. Istället arbetar de för att minska den 
administrativa börda som småföretagare utsätts för. Dock anser vi det intressant att studera 
vilket stöd en kassaflödesanalys kan utgöra för att förutsäga en konkurs. Vi undersöker detta 
genom att rekonstruera och upprätta kassaflödesanalyser för små aktiebolag som gått i konkurs, 
dessa jämförs med liknande verksamma företag och som idag inte omfattas av 
aktiebolagslagens regler kring kassaflödesanalyser. I och med denna infallsvinkel tror vi att 
kontributionen från denna uppsats kan vara intressant och någon liknande studie på små 
aktiebolag har inte gjorts tidigare.  
                                                 
10 Koponen, 72-73  
11 Pär Falkman, Kassaflödesredovisning (Lund: Studentlitteratur,2000), 5 
12 Stefan Pauli och Pär Falkman, “Finansieringsanalysens dimensioner” Balans (1996:4 : 44  
13 M. Adnan Aziz och Humayon A. Dar ”Predicting corporate bankruptcy: where we stand?” Corporate 
Governance, nr 1 (2006): 18-33 
14 Årsredovisningslagen 1995:1554 2 kapitlet §1 
15 NUTEK, ”Regelförändringar för företag”, 2008:78, 2. 
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1.2 Problemformulering 
Hur kan en kassaflödesanalys bidra till att prognostisera en framtida konkurs av små 
aktiebolag? 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera om tillämpningen av en kassaflödesanalys 
påverkar prognostiseringen av en eventuell framtida konkurs i ett aktiebolag. Ett av studiens 
delsyften är att undersöka om en kassaflödesanalys kan ge bättre information för att eventuellt 
prognostisera en konkurs, än information från resultat- och balansräkningen. Ett annat delsyfte 
är att undersöka om de enligt lagen fastställda reglerna om vilka företag som måste upprätta 
kassaflödesanalys är rimlig.  

1.4 Avgränsningar 
Den forskning som idag bedrivs inom ämnet sker på en väldigt bred bas. Detta har vi nämnt i 
den inledande problembakgrunden. Vi kommer att avgränsa oss till att studera företag i 
aktiebolagsform som gått i konkurs under perioden januari 2007 till oktober 2008 i 
Västerbottens län. Vi kommer också att begränsa oss till företag som inte tidigare upprättat 
kassaflödesanalyser i sina årsredovisningar. När det gäller definitionen på företag kommer vi 
att studera små företag enligt årsredovisningslagens definition16. Argumentet för att vi har 
avgränsat studien till att endast omfatta Västerbottens län är att vi är uppväxta i, och i 
närliggande län, vilket medfört att tillsammans med våra universitetsstudier vid 
Handelshögskolan har vi intresserat oss för företagsekonomi och företagande. Därmed så anser 
vi det vara intressant att studera vilken inverkan en kassaflödesanalys har på att prognostisera 
konkurser av små aktiebolag i Västerbottens län. 
 

                                                 
16 Årsredovisningslagen 1 kapitel, § 3 
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1.5 Disposition (Meny) 
Efter den inledande frestelsen med uppsatsens inledning kommer menyn för uppsatsens 
fortsatta upplevelse att disponeras enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperitiff 
I denna del kommer vi att servera synnerligen njutbar 
läsning i form av de metodologiska tillvägagångssätt och 
val som vi gjort i samband med genomförandet av studien 
och arbetet med uppsatsen. 

Förrätt 
I uppsatsens mest smakrika del kommer de intressanta och 
angenäma teorierna fastställas för att skapa den trovärdiga 
teoretisk grund som uppsatsen vilar på. 

Varmrätt 
I empirin kommer författarna att duka fram en njutbar 
buffé av praktiska exempel hur kassaflödesanalyser 
upprättas samt problem som följer.  

Dessert  
Som grädden på moset kommer analysen att 
sammankopplas med de tidigare serverade teorierna och 
empiri. För att ge läsaren den bästa upplevelsen i 
möjligheten att prognostisera konkurser med hjälp av 
kassaflödesanalyser.  

Kaffe & Avec 
För att fullborda denna kulinariska upplevelse kommer 
kockarna presentera sina slutsatser och bjuda på 
problemformuleringens svar samt ge förlag på nya 
kompositioner för matlagning, dvs forskning. 
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2. Metod 
Metodkapitlet kommer att innehålla all teoretisk och praktisk redogörelse av uppsatsens 
metoder. För att beskriva våra tillvägagångssätt samt val som påverkar uppsatsens 
utformning.  

2.1 Förförståelse 
Båda författarna studerar fjärde året på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet. Vi har under vår studietid förvärvat akademiska kunskaper inom 
företagsekonomi och redovisning som resulterat i att våra kunskaper om företag och 
företagande i teorin anses vara god. Ingen av oss har dock någon praktiskt erfarenhet ifrån 
arbetslivet inom området företagskonkurser och kassaflödesbaserade analyser. 
Bristen på praktisk erfarenhet inom detta område kan vara en nackdel då den undersökning 
som vi kommer att genomföra inte kommer att baseras på kunskap som författarna endast 
skulle kunna tillgodogöra sig pratiskt genom arbetslivserfarenhet. Dock anser vi att den 
akademiska grund vi har och omfattningen på studien ger oss tillräckligt med teoretisk kunskap 
för att kunna genomföra denna studie på ett tillförlitligt och korrekt sätt17. I och med att vi inte 
innehar någon stor förförståelse så kommer vi inte gå in i denna studie med några förutfattade 
meningar utan istället se problemet kring prognostiserade konkurser med nya och öppna ögon. 

2.2 Perspektiv 
Med perspektiv menas vems ändamål som studiens resultat kan gynna. Det går till exempel att 
ha ett företagsekonomiskt perspektiv eller nationalekonomiskt perspektiv. Ett 
nationalekonomsikt perspektiv skulle kunna vara att titta på hur en konkurs påverkar samhället. 
En nationalekonom skulle vidare argumentera för att konkurser är något nödvändigt och 
naturligt. Vi kommer i vår studie att utgå ifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. För att 
precisera perspektivet ytterligare går det att tala om ett företagsledningsperspektiv. Vi vill 
undersöka om det går att upptäcka en konkurs vid ett tidigare stadium och på så vis har 
företagsledningen möjlighet att vidta åtgärder för att få företaget på rätt kurs igen och därmed 
förhindra en konkurs. Detta perspektiv är även av intresse för intressenter till företaget såsom 
leverantörer och kreditgivare som genom en kassaflödesanalys får information om företagets 
monetära flöden.  

2.3 Kunskapssyn 
Vid arbetet med en uppsats ställs författarna inför två möjligheter att välja angreppssätt som 
studien skall utgå ifrån. Det kan antingen vara positivism eller hermeneutik som beskiver det 
förhållningssätt om hur författarna förhåller sig till verkligheten.18 Denna uppsats kommer att 
förhålla sig närmare till den positivistiska linjen än den hermeneutiska eftersom studien 
kommer att genomföras med en kvantitativ undersökning och inte en kvalitativ som 
kännetecknas mer av det hermeneutiska. Denna studie kommer även genomföras utifrån en 
händelse, det vill säga en konkurs av ett aktiebolag som kan förklaras med hjälp av de 
instrument som finns tillgängliga i studien. I denna uppsats kommer vårt instrument vara 
kassaflödesanalysen för att kunna genomföra en mätning i studien med målet att besvara vår 

                                                 
17 Evert Gummesson, Qualitative methods in management research (Lund, Studentlitteratur, 1988),67 
18 Jose Luis Ramirez POSITIVISM eller HERMENEUTIK (Stockholm, NORDPLAN, 1993), 5 
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problemformulering19. Andra motiv till valet av det positivistiska angreppssättet är att 
uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt förhållningssätt, det vill säga att studien utgår ifrån 
fastställda teorier eller påståenden för att undersöka en händelse20. Det positivistiska 
vetenskapsidealet har, generellt sett, några grundteman. Till exempel att forskningen skall vara 
värderingsfri och vila på en naturvetenskaplig bas.21 Frågetecken kan givetvis väckas angående 
dessa grundteman. Som till exempel om en forskare verkligen kan vara värderingsfri. Vidare 
kan påpekas att siffermaterial, som i vårt fall, endast är värdefulla när de har insamlats på ett 
adekvat sätt och tolkas på ett rimligt sätt. 

2.4 Angreppssätt 
I uppsatsens inledande kapitel presenterades vårt problem och syftet med vår undersökning. 
Det framgick bland annat att vi vill undersöka om det går att prognostisera om en konkurs 
kommer att inträffa genom att studera verksamma och konkursade aktiebolag. Vi letar efter 
samband mellan kassaflödesanalys och konkurs som är empiriskt prövbara. Denna syn kommer 
även att genomsyra vårt fortsatta arbete, till exempel genom att vi utgår från våra teorier som vi 
sedan prövar med vetenskapliga metoder. I vårt fall statistiska metoder. Detta förhållningssätt 
till vetenskapen har i metodologisk litteratur fått benämningen deduktion.22 Vilket kommer 
vara det förhållningssätt som vi kommer att kännetecknas av i denna uppsats. 

2.5 Arbetssätt- metodval 
Utifrån den positivistiska kunskapssyn samt den frågeställning som vi har. Kan en 
kassaflödesanalys bidra till att prognostisera en framtida konkurs av små aktiebolag? Kommer 
vårt arbetssätt att utgå ifrån en kvantitativ undersökningsmetod istället för en kvalitativ metod 
eftersom det lämpar sig främst för att uppfylla uppsatsens problemformulering samt syfte: Att 
studera om det går att prognostisera konkurser med hjälp av en kassaflödesanalys. Den 
empiriska arbetsformen kommer att utföras genom att data samlas in, genom statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Den kvantitativa metoden som väljs i uppsatsen har alltså 
typiska drag och kopplingar som går generellt sett länkas till övriga delar av uppsatsen, som 
beskrivits ovan23. Ytterligare motiv till vårt metodval är att fördelarna med en kvalitativ metod 
i denna studie är vi avser att kartlägga analysera och förklara en eventuell effekt av att använda 
kassaflödesanalysen om prognosinstrument24. 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden har givetvis sina nackdelar. Det är viktigt att forskaren 
har en medvetenhet om detta, då risken att det sker en feltolkning av resultatet annars blir 
uppenbar. Resultatet av det praktiska arbetssättet genom den kvantitativa bearbetningen bör 
vara så generellt som möjligt eftersom vi endast studerar ett litet urval ur populationen för att 
senare kunna generalisera resultatet till andra liknande populationer25. Kritiken mot den 
kvantitativa forskningsmetoden består främst av uppfattningen att en naturvetenskaplig modell 
inte passar för att beskriva ett stadium av den sociala verkligheten.26 Förutsättningarna och 
våra värderingar påverkar främst studien när vi ska göra de teoretisk definierade problemen 

                                                 
19 Henry Egidius, Positivism- fenomenologi- hermeneutik, (Lund: Studentlitteratur, 1986), 39 
20 Ibid. 39 
21 Bertil Mårtensson och Tore Nilstun, Praktisk Vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 1988), 28 
22 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratue, 1991), 21 
23 Ibid. 10-13 
24 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik, (Lund, Studentlitteratur,1994), 14-15. 
25 Ibid s. 91 
26 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund Studentlitteratur, 1997), 150-158 
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mätbara. Trots att vi inte kan vara helt förutsättningslösa, anser vi att genom att vi redogör för 
vår förförståelse samt har en hög medvetenhet om riskerna med en kvantitativ studie, kan vi 
tolka resultaten på ett mer korrekt sätt.    

2.6 Urval 
Utifrån uppsatsens storlek och akademiska omfattning har vi valt att genomföra en 
totalundersökning med hjälp av en kvantitativ studie på små aktiebolag som är verksamma 
eller som gått i konkurs i västerbottens län under tiden januari 2007 till oktober 2008. Urvalet 
kommer att bestå av små aktiebolag som enligt årsredovisningslagen inte måste upprätta en 
kassaflödesanalys27. Enligt våra avgränsningar uppgår antalet aktiebolagskonkurser under 
perioden januari 2007 till oktober 2008 till 170 stycken. Då vi avgränsar oss ytterligare till 
aktiebolag med en nettoomsättning som överstiger 3 000 000 kr per år samt har varit 
verksamma i minst fem år och ej upprättat kassaflödesanalys så minskar vår population till 21 
aktiebolag. Motiveringen till nivån på nettoomsättningen är fastställd för att återspegla en 
representativ storlek på småföretag som finns representerade i samhället samt att vi vill att 
företaget skall ha haft en nivå av betalningsströmmar som går att analysera. Efter dessa 
fastställda kriterier och avgränsningar uppfyller 21 aktiebolag de krav som vi satt upp för att 
ingå i studiens totalundersökning.  

2.7 Bortfall 
För 11 företag som gått i konkurs i Västerbottens län har vi inte kunnat genomföra 
kassaflödesanalyser. Anledningarna till detta beror främst på att de lämnade årsredovisningarna 
saknar uppgifter som måste finnas redovisade för att analysen skall kunna genomföras. De 
uppgifter som saknats är först och främst att posten likvida medel har saknats i 
årsredovisningen vilket resulterade att det var omöjligt att studera förändringarna i kassaflödet 
eftersom det saknades ingående och utgående balanser. Andra faktorer som medförde att 
bortfall förekom var bristande information i notsystemet vilket gjorde att arbetet med 
kassaflödesanalyserna blev för osäkra och därmed inte tillförlitliga att ingå i empirin. 
Exempelvis när företag hade genomfört fusioner mellan företag samt behandlingen av 
obeskattade reserver. Dessa bortfall kommer att påverka generaliseringsmöjligheterna som vi 
kommer att presentera i uppsatsens avslutande delar.  
 
Bortfallen av företag har inte kunnat hänföras till någon enskild bransch utan företagen har 
varit fördelade mellan de olika branscher som innefattas i studien. Därför har vi endast noterat 
bortfall av företag som vi inte lyckats upprätta kassaflödesanalyser på. När samtliga bortfall 
var identifierade återstod en population på 10 konkursade aktiebolag i västerbotten. Dessa 
matchades sedan med 10 verksamma aktiebolag utifrån samma urvalskriterier.  
 

                                                 
27 Årsredovisningslagen kapitel 1, §3 
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Sammanställning av vårt stickprov som skall ingå i studien har följande indelning. 
 

Verksamhet  Antal bolag  

Konsultverksamhet  2 

Detaljhandel  4 

Tillverkningsindustri 2 

Resturang & Café 4 

Skogsindustri  2 

Transport  2 

Heminredning 2 

Energi 2 

Totalt  20 

 
Figur 1. Sammanställning av företag indelade i verksamhet som kommer att ingå i studien. 

2.8 Insamling och Bearbetning  
Insamling av ekonomiska rapporter ifrån företag som gått i konkurs genomfördes med hjälp av 
sökningar i Affärsdata via Universitetsbibliotekets databas. I databasen fanns de företag som 
gått i konkurs under den tidsperiod som vi skall studera. Vi sökte igenom de företag som fanns 
registrerade för att hitta lämpliga företag som stämde överrens med vårt urval. När vi hittade 
företag som stämde med vårt urval dokumenterades dess omsättning, antal anställda samt 
organisationsnummer för att sedan kunna bearbeta dem. 
 
Bearbetningen påbörjades med att företagens årsredovisningar fem år tillbaka i tiden skrevs ut 
på papper. Därefter påbörjades en läsning av årsredovisningarna för att få en bild av företaget 
samt identifiera om de har gjort några ekonomiska beslut som kan förändra företagets 
ekonomiska ställning. När studerandet av årsredovisningarna var avslutade påbörjades 
bearbetning av företagen genom att upprätta kassaflödesanalys enligt den indirekta metoden för 
de fem sista åren innan konkursbeslut fattades. När kassaflödesanalysen för de fem senaste 
åren var upprättade genomfördes en översiktlig trendanalys för att se hur utvecklingen av 
kassaflödet har varit. När kassaflödesanalyserna var upprättade började vi beräkna 
kassaflödesrelaterade nyckeltal. De tal som beräknades var sådana som hade visat sig 
användbara i tidigare studier.28 För att jämföra utvecklingen med något beräknades nyckeltal 
som baserades på resultat- och balansräkningarna. När samtliga kassaflödesrelaterade och 
finansiella nyckeltal var upprättade samlades det empiriska materialet för analys i 
statistikprogrammet SPSS där en logistisk regressionsanalys genomfördes.  
 
Den logistiska regressionsanalysen är en analysmetod som lämpar sig bäst för att undersöka 
om det finns ett samband mellan en beroende variabel som endast kan anta två värden 

                                                 
28 Teoretisk referensram. Tidigare studier avsnitt 3,5 
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(dikotom) och en eller flera förklarande variabler. I vårt fall är den beroende variabeln konkurs 
eller inte konkurs. De förklarande variablerna är mått (variabler) som bland annat är hämtade 
från kassaflödesanalyserna och årsredovisningarna. Till exempel kassaflödet från den löpande 
verksamheten dividerat med totala skulder och likviditeten.  
 
Bearbetningen av den analyserade empiriska informationen ifrån SPSS upprättades enligt en 
mellanfallsanalys där de konkursade små aktiebolagen analyseras tillsammans med och 
jämförs med aktiebolag som är verksamma. 

2.9 Dokumentationsinsamling 
I början av detta uppsatsarbete fokuserades dokumentationsinsamlingen på information kring 
ämnet konkurser och kassaflödesanalyser. Detta gjordes för att få tillräckligt med material för 
att belysa ämnets aktualitet. Information hämtades ifrån databaser och sökmotorer såsom 
Altavista och Google samt internetsidorna Svenskt Näringsliv, Företagarna, och SCB:s 
statistikdatabaser. De sökord som användes var konkurser, prognostiserade konkurser, 
kassaflödesanalyser.   
 
Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar utvecklades sökningarna till att innefatta mer 
detaljerade sökverktyg. Databaser som användes var Business Source Premier och Emerald. 
Sökorden var cash flow analysis, bankruptcy prediction, prediction of business failures, cash 
flow och bankruptcy. Vi använde oss inte av den svenska sökdatabasen, Artikelsök med 
motiveringen att vi ville få vetenskapliga artiklar ifrån den internationella forskningen för att 
skapa större tyngd i vårt teoretiska resonemang. För att en artikel skulle vara användbar i vår 
studie var kravet att artiklarna skulle vara vetenskapligt utformade och publicerade. För att 
säkerställa detta krav söktes endast artiklar som var publicerade i akademiska tidskrifter samt 
peer previewed, det vill säga kritiskt granskade innan publicering. Artiklarna har även efter 
möjlighet valts utifrån publiceringsår för att använda så nya artiklar som möjligt. Detta är dock 
något som inte kunnats uppfylla i den utsträckning som vi önskat men det återkommer vi till i 
källkritiken.  
 
Under hela arbetet med insamling av information har vi haft ambitionen att använda 
originalkällan så långt som möjligt för att säkerställa att den information som insamlats inte 
varit ett resultat av bearbetning och förändringar av andra forskares synpunkter och 
värderingar. 

2.10 Källkritik 
Som benämnts tidigare i avsnittet om dokumentationsinsamlingen har vi strävat efter att 
använda oss av originalkällan så långt som möjligt för att undvika att materialet förändrats av 
andra. Det är något som vi medvetet att försökt upprätthålla och där igenom så anser vi att den 
målsättningen är uppfylld på ett godtagbart sätt. Vi har även medvetet försökt att använda oss 
av så aktuella artiklar och vetenskapligt material som möjligt för att skapa en så trovärdig 
teoretisk grund som möjligt. Detta är något som vi uppfattar att vi uppfyllt eftersom större 
delen av den litteratur som referats har publicerats de senaste 8-10 åren. De artiklar som 
använts i studien är mestadels publicerade de senaste 10 åren i tidskrifter såsom Journal of 
Business Finance, Journal of Accounting Research och The Financial Review. Dock har vi 
använt oss av ett flertal artiklar som inte uppfyller våra krav på aktualitet eftersom de är 
publicerade för över 20 år sedan. Detta är något som vi är medvetna om och inte nöjda med, 
men vi anser dock att innehållet i dessa artiklar är av intresse för de belyser den historiska 
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forskning som tidigare har bedrivits. Dessutom har resultatet av dessa artiklar varit av intresse 
för den fortsatta forskningen på senare tid. Vilket medfört att de innehållit en viss del aktualitet 
trots att det var så många år sedan de publicerades. 
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3. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel kommer vi att ge läsaren ökad kunskap kring företagskonkurser samt 
kassaflödesanalysens betydelse för den finansiella rapporteringen som ett aktiebolag årligen 
måste upprätta till intressenter samt även de befintliga modeller som framtagits för att förutse 
konkurser. 
 
Grundande teorier som används för att beskriva och förklara iakttagelser i verkligheten har 
sin grund och sitt ursprung i den amerikanska pragmatismen och den symboliska 
interaktionismen. Dessa begrepp kom att benämnas ”Chicagoskolan” som uppkom för över 
100 år sedan och förenade forskare genom att utifrån olika teoretiska perspektiv beskriva och 
undersöka verkligheten29. I denna studie kommer vi att utgå ifrån samma struktur genom att 
utifrån fastställda teorier studera iakttagelser ifrån verkligheten för att kunna besvara vår 
problemställning. 

3.1 Konkursens historia och nutid 
Konkurser är ett begrepp som funnits i många hundra år och påverkats av samhällets 
utveckling ifrån bondesamhället via industrialiseringen till dagens moderna samhälle. 
Begreppet konkurs benämndes och reglerades redan år 1296 ”om gälld efter död man” av 
Birger Magnusson i Upplandslagen.30 Om gälld efter död man innebär att alla skulder efter den 
avlidne betalas, och saknas betalningsförmåga skall samtliga fordringsägare dela på den förlust 
som uppkommit. Sedan konkurs benämndes första gången år 1296 har lagen omarbetats under 
de 800 år som gått. Den senaste reviderade lagstiftningen gäller från och med 1987 och är ett 
resultat av 27 års ombearbetning31. 
 
Konkurser regleras i konkurslagen (1987:672) och grundar sig på utgångspunkten att en 
gäldenär endast skall kunna försättas i konkurs om företaget saknar möjlighet att betala sina 
skulder som förfaller till betalning samt att denna situation inte är tillfällig. Konkursansökan 
kan lämnas in både av borgenär o ch gäldenär (företaget själv) till tingsrätten som i 
konkursdomstol beslutar om konkurs. Lämnar borgenär in konkursansökan måste denne 
bestyrka att det finns en fordran mot företaget som eventuellt skall försättas i konkurs. Det 
räcker med ett påstående ifrån företaget att det saknar betalningsförmåga vid inlämnandet av 
konkursansökan. Vid beslut om konkurs tillsätts en konkursförvaltare, normalt en advokat som 
får till uppgift att strukturera företagets ekonomiska förehavanden. Konkursförvaltaren tar även 
över konkursboets tillgångar, befogenheter ifrån ägaren till det konkursade företaget att ingå 
avtal eller nya skulder. När inventeringen och avyttrandet av företagets tillgångar är klar 
kommer konkursförvaltaren att upprätta ett utdelningsförslag samt slutredovisning av 
konkursboets förvaltning.32 Utdelning av konkursboets sker enligt förmånsrättslagen33 och 
reglerar turordningen som borgenärerna får betalt.  
 
 

                                                 
29 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander, Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm: 
Liber,2003),24  
30 Kuponen, 24-25 
31 Ibid. 27 
32 www.ne.se Sökord: konkurs, 2008-11-13 
33 Förmånsrättslag (1970:979) 
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Ofta följer utdelningen denna ordning:  
 

1. Pant i lösegendom  
2. Utmätning i viss egendom  
3. Arvode till revisor för revisionsarbete  
4. Företagsinteckning (55 procent av värdet på egendomen)  
5. Lön till anställda/ statens fordran på grund av lönegaranti 
6. Oprioriterade borgenärer34  

 

3.2 Intressentmodellen 
För att beskriva ett företags relationer till sin omgivning och illustrera studiens perspektiv som 
vi tidigare redogjort för använder vi oss av intressentmodellen. Modellen visar på ett företags 
intressenter så som till exempel leverantörer, kunder och långivare som kräver att få 
ekonomisk information ifrån företaget.  Dessa partners har ett intresse av att få så tillförlitlig 
och informativ information som möjligt för att minska riskerna med de åtaganden som 
uppkommer genom ett samarbete mellan två företag. Till exempel mellan långivare, leverantör 
och företaget.35  
 
En visuell skildring av modellen presenteras nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Egen skildring av intressentmodellen som visar fokus på kassaflödesanalysens betydelse 
 
Det förutsätts ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Exempelvis så 
bidrar långivare med kapital till företaget och får i belöning räntor, amorteringar och välskötta 
företag. Ägare bidrar med kapital och får belöning i form av utdelningar. Anställda bidrar med 
kunskap och arbetskraft och får belöning i form av lön. 
 
Modellen har sedan lanseringen 1938 av Chester I Barnard utsatts för varierande kritik. 
Kritiken har främst fokuserat på att modellen är statisk i tiden, ger en falsk beskrivning av 
verkligheten samt att den sätter den egna organisationen i centrum. För att undvika det 
sistnämnda, att den egna organisationen är i centrum, bör man se modellen på så vis att den 

                                                 
34 Rikard Ljungberg och Lennart Lundahl, Utmätning och konkurs (Malmö: Liber, 2008), 19 
35 Lars H Bruzelius och Per- Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 72-85 
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visar på den egna organisationens enkelhet.36 Det vill säga att den egna organisationen bara är 
en liten mängd bland många aktörer. Trots den nämnda kritiken anser vi att intressentmodellen 
kompletterar den övriga teoretiska referensramen i vår studie. Speciellt med tanke på 
företagens finansieringsmöjligheter på en global, avreglerad, kapitalmarknad. Argumentet med 
denna modell illustrerar att företagens relationer till olika intressenter, generellt sätt, blir allt 
viktigare. Modellen synliggör vilka intressenter som påverkas av att en kassaflödesanalys 
upprättas.       

3.3 Småföretagens administrativa belastning 
De svenska småföretagen måste idag förhålla sig till tusentals olika regler och lagar i deras 
dagliga verksamhet. Studier visar på att de administrativa kostnader som uppkommer tillföljd 
av krav ifrån stat och myndigheter motverkar företagens tillväxt.37 Den senaste tiden har den 
nuvarande borgerliga regeringen tillsammans med näringslivet startat en diskussion kring 
förenklingen av de lagar och regler som berör ett företag. Målet är att minska de administrativa 
kostnaderna med 25% till hösten 2010. Det skall ske dels genom att samordna 
informationskällor mellan olika myndigheter så att företagen bland annat endast behöver svara 
på en fråga vid ett tillfälle istället för som det fungerar idag när olika myndigheter kan ställa 
samma frågor. Ett annat förslag på förenkling för småföretagen är att avskaffa revisionsplikten, 
denna lagändring skulle minska kostnaderna för näringslivet med 6 % eller 6 miljarder kronor 
som Nuteks studier har visar38.   

3.4 Kassaflödesanalys och dess historia 
Den första kassaflödesanalysen upprättades för cirka 150 år sedan av ett järnvägsföretag, The 
Northern Central Railroad i USA39. De kompletterade sin årsredovisning med en analys som 
redogjorde för förändringen av kassa och bankkontot. Analysen utvecklades sedan under 1900- 
talets början så att utgångspunkten i analysen ändrades ifrån kassa och bank till nettoresultatet. 
Under 1938 utvecklades analysen ytterligare och nu utgick den ifrån omsättningen vilket 
skapade kritik för den ansågs utgöra en dubblett av resultaträkningen. År 1963 kom den första 
rekommendationen ifrån amerikanska motsvarigheten till redovisningsrådet. Näringslivets 
Börskommitté utvecklade en svensk modell i slutet på 60-talet på grund av att företag börjat 
använda sig allt mer av kassaflödesanalyser under 1960-talet. Den svenska modellen baserades 
på den amerikanska och fokus låg på rörelsekapitalflödet i tillförda och brukande medel.40 Den 
senast utarbetade rekommendationen från Redovisningsrådet, nummer 7, började gälla från och 
med 1999 och ersatte föreningen auktoriserade revisorer, FAR:s rekommendation nummer 
1041. 
 
Kassaflödesanalysen visar på förändringen i ett företags inbetalningar och utbetalningar under 
ett räkenskapsår. Det fastställs i årsredovisningslagens 6 kapitel 5§ att kassaflödesanalysen 
skall skildra företagets finansierings och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.42 
Kassaflödesanalysen syftar till att komplettera resultat och balansräkningen genom att förklara 

                                                 
36 Ibid. 72-85 
37 Nutek, 2 
38 Ibid., 12 
39 Olov Olson, Pär Falkman och Stefan Paul, Betalning flödesrapportering – om konsten att rapportera fakta i 
redovisning (Stockholm: Nerenius & Satérus Förlag, 1995) ,39 
40 Ibid, 44 
41 Redovisningsrådets rekommendation, RR 7 s.12, september 1998  
42 ÅRL 6:5  
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skillnaderna mellan ingående och utgående balans.43 Däremot, till skillnad från resultat- och 
balansräkningen, krävs det inte att alla Aktiebolag upprättar en kassaflödesanalys. Reglerna om 
vilka företag som omfattas av kravet på kassaflödesanalys återfinns i ÅRL 2 kap 3§. 
 
De delar som enligt redovisningsrådet skall ingå i en kassaflödesanalys är44: 
 
+/- Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 
+/- Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 
+/- Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 
=  Periodens kassaflöde 
 
Med kassaflödet från den löpande verksamheten menas in- och utbetalningar från den dagliga 
affärsverksamheten, till exempel försäljning och inköp av varor. Kassaflöden från 
investeringsverksamheten avser alla inköp och försäljningar av anläggningstillgångar. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten avser kapitalanskaffning, till exempel tagna lån och 
utdelningar samt amorteringar. Periodens kassaflöde är således företagets nettobetalningar, 
eller förändringen i likvida medel under en viss period.45  
 
I huvudsak finns två uppställningsformer för en kassaflödesanalys. Dessa benämns indirekt 
respektive direkt metod. Utgångspunkten i dessa metoder kommer från Redovisningsrådets 
rekommendationer. Val av metod är däremot helt och hållet företagets val. Nedan beskrivs 
respektive metod mer ingående.   

3.4.1 Indirekt metod  
Den indirekta metoden baseras på resultat- och balansräkningen. Vid uträkningen av 
kassaflödet från den löpande verksamheten utgår man från resultaträkningens kostnader och 
intäkter.46 47 Vid beräkning av den indirekta metoden är utgångspunkten resultat efter 
finansiella poster och sedan genomförs justeringar för icke-kassaflödesgenererade poster. 
Poster som inte ingår i kassaflödet är till exempel avskrivningar och nedskrivningar48.  
Vid beräkning av kassaflödet från investeringsverksamheten förklaras förändringen mellan 
ingående och utgående balans på företagets anläggningstillgångar. Utredningen av 
förändringen kan till exempel göras på så vis att från ingående bokfört värde på 
anläggningstillgången subtraheras eventuella avskrivningar och nedskrivningar samt adderas 
eventuella uppskrivningar och investeringar. Utredningen förklarar således förändringen av det 
bokförda värdet på anläggningstillgången. Kassaflödet från finansieringsverksamheten består 
av ägarnas uttag eller tillskott av kapital i verksamheten i form av nyemissioner och 
utdelningar.      

                                                 
43Pär Falkman, Kassaflödesredovisning (Lund: Studentlitteratur, 2000),.7-8 
44 Niklas Sandell, Kassaflödesanalys (Malmö: Liber 2008), 35 
45 Ibid. 35-37 
46 Pär Falkman och Stefan Pauli,. Finansieringsanalysens dimensioner (Göteborg: CEFOS,1995), 65 
47 Johan Adolphson, Kassaflödesanalys (Malmö: Liber, 1998), 54-55 
48Sandell, 49  
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3.4.2 Direkt metod  
Den direkta metoden baseras på företagets verkliga betalningsflöden. Vid uträkningen av 
kassaflödet från den löpande verksamheten identifieras verkliga betalningsströmmar. Det vill 
säga inbetalningar från kunder och utbetalningar till leverantörer och anställda.49  Kassaflödet 
från kassaflödesanalysens två andra delar, investerings- och finansieringsverksamheten 
beräknas på samma som i den indirekta metoden. 

3.4.3 Skillnader mellan metoderna 
Vid tillämpningen av metoderna är det enbart i redovisningen av kassaflödet från den löpande 
verksamheten som skillnader föreligger. Den stora olikheten är att inbetalningarna från 
kunderna respektive utbetalningar till leverantörer och anställda redovisas i sin helhet vid 
tillämpningen av den direkta metoden. Fördelarna är att betalningsströmmarna in och ut ur 
företaget observeras tidigare. Dessa betalningsströmmar är inte påverkade av antaganden som 
gjorts på bokföringsmässiga grunder, vilket ger en tydlig bild över verksamhetens 
omfattning.50 Ytterligare fördelar med den direkta metoden är bland annat att den underlättar 
att jämföra bolag. Den är även av nytta för kreditgivare och investerare samt användbar som 
beslutsunderlag för företagsledningen. Den direkta metoden ger också information som kan 
vara användbar vid uppskattning av framtida kassaflöden. Denna information kommer inte 
fram när den indirekta metoden används.51 Enligt lagen är det upp till företagen att välja vilken 
metod de vill tillämpa. Det framhålls dels i akademisk litteratur samt från lagstiftningen att den 
direkta metoden är att föredra.52 Kritik har förekommit på den punkten att företagen själva får 
välja metod. I många andra länder är så inte fallet, till exempel i Australien eller 
Storbritannien. Kritiken påpekar att om företagen väljer den sämre, indirekta, metoden så 
riskerar Svenska företag att få en sämre konkurrenskraft internationellt sett.53 Det framhålls 
dock att den indirekta metoden är avsevärt mycket enklare att upprätta och kräver helt enkelt 
inte lika stor arbetsinsats eftersom den upprättas utifrån befintliga redovisningssystem. Detta 
har även föranlett att den indirekta metoden tillämpas mest av företagen. Andra fördelar är att 
den indirekta metoden visar på kopplingarna mellan resultat- och balansräkningen och 
kassaflödesanalysen. Detta gör att även icke-redovisningskunniga kan följa resonemangen och 
händelserna.  

3.5 Tidigare studier 
Det har gjorts flertal studier i att försöka förutsäga konkurser med hjälp av information från en 
kassaflödesanalys. Kassaflöden från den löpande verksamheten, det vill säga den första delen 
vid upprättandet en kassaflödesanalys, låg till grund för en del studier under 1980-talet. 
Resultaten är i princip lika skiftande som antalet studier. De amerikanska forskarna Casey och 
Bartczak presenterade till exempel i en studie 1985 att kassaflödet från den löpande 
verksamheten inte var överlägsen information som kan utläsas ifrån resultat- och 
balansräkningen i att förutsäga en konkurs. Casey och Bartczak påstår att om investerare och 
kreditgivare enbart fokuserar på kassaflödet så riskerar helt friska bolag att klassificeras som 

                                                 
49 Falkman et al. 65  
50 Sandell, 74-75 
51 Stefan Sundgren, Henrik Nilsson och Stellan Nilsson, Internationell redovisning Teori och Praxis (Polen: 
Studentlitteratur, 2007), 307 
52 IAS 7 p. 19 
53 Johan Adolphson ” Stoppa redovisningsrådets kassaflödesrekommendation”,  Dagens Industri, 8 augusti 1998 
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krisdrabbade.54 Casey och Bartczak tittade på tre variabler i sin undersökning. Dessa var 
kassaflödet från den löpande verksamheten, kassaflödet från den löpande verksamheten 
dividerat med kortfristiga skulder samt kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat 
med totala skulder. Dessa resultat har även visats i en liknande studie av Gentry, Newbold och 
Whitford55 samt i en studie av Gambola, Haskin, Ketz och Williams56. Gemensamt för dessa 
tidigare studier är att de har studerat kassaflödet från den löpande verksamheten och jämfört 
denna utveckling mellan konkursade och ej konkursade företag under 1970-talet. 
  
Aziz och Lawsom kom, under samma period som Casey och Bartczak, fram till att kassaflödet 
från den löpande verksamheten var en viktig variabel vid konkursförutsägelse. Det Aziz och 
Lawsom gjorde var att jämföra kassaflödesbaserade prediktionsmodeller med 
prediktionsmodeller baserade på nyckeltal. Aziz och Lawsom testade även att mixa dessa 
modeller för att undersöka om de kunde komplettera varandra. Resultaten visade att den 
kassaflödesbaserade modellen och den mixade modellen var mest korrekta i relation till den 
nyckeltalsbaserade. En av anledningarna var att de överlevande företagen påvisade betydligt 
större kassaflöden från den löpande verksamheten än de konkursade.57 Aziz och Lawsom, vars 
resultat är helt i motsats till de som Casey och Bartczak visade några år tidigare, påpekar även 
att Casey och Bartczak slutsats om att investerare och kreditgivare inte ska sirrar sig blint på 
kassaflödet eftersom helt friska bolag då riskerar att klassificeras som krisdrabbade, är felaktig.  
 
Charles E. Mossman presenterade en artikel i The Financial Review 1998 där en presentation 
av fyra vanligaste modellerna som används för konkursprognostisering. Nyckeltals- och 
kassaflödesanalys, aktieavkastning samt förändringar i avkastning. Generellt sett så är alla fyra 
modellerna av statistisk betydelse för de intressenter som efterfrågar denna ekonomiska 
information. Dock redovisar Mossman att forskningens mest tillförlitliga prognosmodeller är 
kassaflödesanalys och nyckeltalsanalys, där kassaflödet är den bästa prognostiseringen 2-3 år 
innan en konkurs inträffar och nyckeltalsanalys 1 år innan konkursen är ett faktum. 
Forskningen som presenteras i artikeln visar att med hjälp av kassaflödesanalyser identifieras 
bland annat investeringsnivån samt betalningsviljan av skatter i företaget. Går företaget dåligt 
minskas storleken på investeringar och intresset av att betala sina skatter i tid minskar. 
Företaget försöker då att minimera sina skattebetalningar jämfört med ett företag som går bra 
som prioriterar betalningen av skatt för att undvika straff avgifter till följd av för sen betalning. 
Slutsatsen är att aktieägare och externa intressenter kan vara speciellt intresserade av 
kassaflödesanalysen som prognosmodell eftersom den ger tidiga indikationer på eventuella 
ekonomiska problem i framtiden.58  

                                                 
54Cornelius Casey och Norman Bartcza, “Using operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some 
Extensions” , Journal of Accounting Research, Vol. 23 No 1, (1985), 384-401  
55 James A Gentry, Paul Newbold och David T Whitford,”Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow 
Components”, Journal of Accounting Research, Vol. 23 No 1, (1985), 146-160  
56 Michael J.Gambola, Mark E Haskin, Edward. Ketz och David D. Williams “Cash Flow in Bankruptcy 
prediction”, Financial management, (Winter 1987), 55-65 
57Abdul Aziz and Gerald H.. Lawson, “Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: testing of 
Hypotheses”, Financial Management, (Spring 1989), 55-61  
58 Charles E.Mossman, Geoffrey G. Bell, L.Mick Swartz and Harry Turtle ”An empirical comparison of 

bankruptcy models” The Financial Review 33 (1998): 35-54 
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3.6 Kassaflödesbaserade modeller  
De kassaflödesbaserade modeller som används inom forskningsvärlden för att prognostisera 
konkurser har sin gemensamma grund i statistiska modeller. Ett flertal modeller har arbetats 
fram från slutet av 40-talet fram till idag. En av de första forskarna inom området var Beaver 
som under perioden 1949 – 1963 utförde en kassaflödesbaserad prediktions modell. Där 
variablerna var kassaflödet/försäljning, kassaflödet/totala skulder, kassaflödet/totala tillgångar. 
Resultatet visade kassaflödet/totala skulder var den bästa enskilda variabeln för att förutspå en 
konkurs, med en felmarginal på cirka 20 procent 2 till 5 år innan konkurs. Andra 
kassaflödesbaserade modeller som visat sig ha en hög prediktions förmåga är Blums 
undersökning som bekräftar Beavers tidigare resultat. Blums resultat visade att man med hjälp 
av dessa modeller kan förutspå en konkurs med en sannolikhet på mellan 97-70 procent från 1-
5 år innan konkursen inträffar.  
 
Joeph S Coyne professor vid Washington State University och Sher G. Singh 
forskningsassistent vid City University, Beijing, China presenterade en kassaflödesbaserad 
modell vid en studie av hälsovårds företag i USA. Modellen visar effekten av årlig procentuell 
förändring av kassaflödet samt skillnaden mellan förändring i kassaflödet och totala skulder. 
Resultatet visar att den negativa förändringen av kassaflödet kan upptäckas tre år innan 
konkursen var ett faktum. Sedan kunde de fastställa att skillnaden mellan förändringen av 
kassaflödet och totala skulder indikerade att företaget går mot en negativ tillväxt sju år innan 
konkursen inträffat.59   

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning: 
Nedan presenterar vi en översiktlig bild över hur forskningen på området har sett ut samt av 
vem. I samtliga fall har konkursade bolag jämfört mot ej konkursade. Perioden avses då data 
har samlats in.  
 

Studie Perido  Nyckeltal Resultat i 
Konkursprognostisering 

Beaver60 1949 – 1963 kassaflödet/försäljning 
kassaflödet/totala skulder 
kassaflödet/totala 
tillgångar 
kassaflödet/sysselsatt 
kapital 

Kassaflödet/totala skulder 
den bästa enskilda 
indikatorn på konkurs 1-5 
år innan konkurs. 

Deakin61 1959 – 1969 Kassaflödet/Totala skulder Bäst 1-3 år innan konkurs. 
Altman62 1937 – 1969 Kassaflödet/Materiella 

tillgångar 
Bra 1-2 år innan konkurrs. 

Blum63 1951 – 1967 Kassaflödet/Totala skulder Bra 1-5 år innan konkurrs. 
Altman64 1964 – 1974 Kassaflödet/Fasta kostn. 

Kassaflödet/Totala skulder 
Ej bra.  

                                                 
59 Joseph S Coyne and Sher G. Sing ”The Early In Indicators of Financial Failure: A Study of Bankrupt ans 
Solvent Health Systems” Journal of Health Care Management vol 53 (September 2008): 333-346 
60 W.H. Beaver, Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Reasearch, 1966, 161-234 
61 E. Deakin, A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure, Journal of Accounting Reasearch, Spring 
1972, 167-179 
62 E. I. Altman, Predicting Railroad Bankruptcies in America, Bell Journal of Economics and Management 
Science, Spring 1973, 184-211 
63 M. Blum, Failing Company Discriminant Analysis, Journal of Accounting Reasearch, Spring 1974, 1-25 
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Northon and Smith65 1967 – 1974  Kassaflödet/försäljning 
Kassaflödet/totala 
tillgångar  
Kassaflödet/totala skulder 

Kassaflödet/totala 
tillgångar och 
kassaflödet/totala skulder 
bra 3 år innan. 

Sharma and Mahajan66 1965 – 1975 Kassaflödet/totala skulder Ej bra 
Mensah67 1970 – 1978  Kassaflödet/försäljning 

Kassaflödet/totala 
tillgångar 
Kassaflödet/sysselsatt 
kapital 
Kassaflödet/totala skulder 
Kassaflödet/betalda räntor 

Kassaflödet/sysselsatt 
kapital bäst.  
Kassaflödet/försäljning, 
Kassaflödet/totala 
tillgångar och 
kassaflödet/totala skulder 
också bra.  

Largay and Stickney68 
fallstudie 

1966 – 1974  Kassaflödet från den 
löpande verksamheten 

Jämförde med vanliga 
nyckeltal. Kassflödet 
mycket bättre. 
 

Takahashi 69 1958 – 1976  Kassaflödet från den 
löpande 
verksamheten/totala 
tillgångar 

Bra 1-3 år innan 

Casey och Bartczak70 1966 – 1981  Kassaflödet från den 
löpande verksamheten. 
Kassaflödet från den 
löpande 
verksamheten/kortfristiga 
skulder.  Kassaflödet från 
den löpande 
verksamheten/totala 
skulder 

Kassaflödet från den 
löpande 
verksamheten/kortfristiga 
skulder bra 1-3 år innan 
konkurs.  
Kassaflödet från den 
löpande 
verksamheten/totala 
skulder bra 1-2 år innan. 

Gentry, Newbold och 
Whitford 71 

1967 – 1980  Kassaflödet från den 
löpande verksamheten 
uppdelat i 7 olika 
komponenter, samtliga 
dividerat med årets 
kassaflöde 

Kassaflödesbaserad 
modellen förbättrade inte 
prediktionsförmågan av 
konkurser.  

Gentry, Newbold och 
Whitford72 

1990  Kassaflödet från den 
löpande verksamheten 
uppdelat i 12 olika 
komponenter, samtliga 
dividerat med årets 
kassaflöde. 

Företagets överlevnad är 
beroende på att generera 
ett kassaflöde från den 
löpande verksamheten.  

                                                                                                                                                          
64 E. I. Altman, ZETA ANALYSIS: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, Journal of Banking 
and Finance, 1:1977, 29-54 
65 C.L Norton and R. E Smith, A Comparison of Generel Price Level and Historical Cost Financial Statement in 
the Prediction of Bankruptcy, The Accounting Reviw, January 1979, 72-87 
66 S. Sharma och V. Mahajan, EarlyWarning Indicators of business Failur, Journal of Marketing (Fall 1980) 80-
89 
67 Y. M. Mensah, The differential Bankruptcy Predictive Ability of Specific Price Level Adjustments: Some 
Empirical Evidence, The Accounting Review, (April 1983), 228-245 
68 J. A. Largay and C. P. Stickney, Cash Flow, Ratio Analysis, and the W. T. Grand Bankruptcy, Financial 
Analysts Journal, (July/JAugust 1980), 51-54 
69 K. Takahashi, Y. Kurokawa och K. Watase, Corporate Bankruptcy Prediction in Japan, Journal of banking and 
Finance, (June 1984), 229-247 
70 C. Casey och N. Bartczak, Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions, 
Journal of Accounting Reasearch, (Spring 1985), 146-160 
71 James A. Gentry, Paul Newbold and David T. Whitford, Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow 
Components, Journal of Accounting Research, (Spring 1985) 146-160 
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Charles E. Mossman73 1998 Jämfört kassaflödes- och 
nyckeltalsmodeller 

kassaflödet är den bästa 
prognostiseringen 2-3 år 
innan en konkurs inträffar 
och nyckeltalsanalys 1 år 
innan konkursen 

Gambola, Haskin, Ketz 
och Williams74 

1970 – 1982  Kassaflödet från den 
löpande 
verksamheten/Skulder, 
Försäljning, Tillgångar 

Ej bra.  

Aziz & Lawson75  
 

1988 Kassaflödet från löpande 
verksamheten 
Kassflödet från 
investeringsverksamheten 
Årets kassaflöde 

kassaflödesbaserade 
modellen mer korrekta i 
relation till den 
nyckeltalsbaserade 

 
När vi har gått igenom tidigare studier på området så har vi märkt att resultaten skiljer sig 
väldigt mycket. I en studie går det att prognostisera konkurser med hjälp av kassaflödet och i 
nästa inte. Detta tror vi främst beror på tre faktorer. Urvalets storlek, undersökt period och val 
av modell. Urvalets storlek tror vi spelar roll eftersom, eftersom det varierar kraftigt mellan de 
olika studierna. Den undersökta perioden tror vi spelar roll då konjunkturen och 
företagsklimatet kan vara olika, lagar och regler förändras även över t iden. Val av modell 
spelar roll eftersom kombinationen av nyckeltal kan ge olika utfall. Olika resultat kan alltså 
erhållas utifrån samma data. När vi bygger vår modell kommer vi, bland annat, att använda oss 
av nyckeltal som i tidigare studier visat sig användbara.  

3.8 Going Concern 
Fortlevnadsprincipen eller den mer vanliga benämningen ”Going Concern” innefattar det 
revisorn måste tillämpa i sitt uttalande om företagets fortlevnad inom en närstående tid i 
revisionsberättelsen. Principen behandlas i 2 kap. 4§ i Årsredovisningslagen samt 
Redovisningsrådets rekommendationer, RR 22p 21-2276. Vid revisorns beslutande av 
företagets fortlevnad krävs i regel ingen speciell analys förutom de redan presenterade 
ekonomiska rapporter. Dock kan det förekomma att revisorn och företaget måste ta i beaktning 
flera andra faktorer för att kunna uttala om företaget kommer att i fortsättningen vara i drift. 
Vid sådana tillfällen behöver revisorn analyser gällande nuvarande och framtida lönsamhet, 
finansieringskällor, amorteringsplaner77. Information som kan tillgodoses via en 
kassaflödesanalys för att underlätta beslutsfattandet om företagets fortlevnad och som många 
gånger kan vara det svåraste och mest komplexa beslut som en revisor ställs inför i sitt 
revisionsarbete78. 

                                                                                                                                                          
72 James A. Gentry, Paul Newbold and David T. Whitford, Profiles of Cash Flow Components, (Financial 
Analysts Journal / July-August 1990) 41-48 
73 Charles E. Mossman, An empirical Comoparison of Bankruptcy Models, The Financial Review 33, 1998, 35-54 
74 Gambola,Haskins, Ketz och Williams, Cash Flow in Bankruptcy Prediction, Financial Management, (Winter 
1987) 55-65 
75 A. Aziz och G. Lawson, Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, Financial 
management, (Spring 1989), 55-63 
76 Helena Adrian och Magnus Torén  “RS570 Fortsatt drift- ytterligare reflektioner”  Balans, nr3, (2006): 40-44 
77 Ibid s.41 
78 Timothy Louwers, “The Relation between Going- Concern and the Auditor´s Loss Function”  Journal of  
Accounting Research Vol.36, Issue 1 (1998): 143-156 
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3.9 Redovisningsteori 
Redovisning är ett begrepp som används inom en mängd olika områden men det ekonomiska 
begreppet redovisning syftar ofta till ett system som har till uppgift att mäta, värdera, registrera 
och rapportera affärshändelser. Syftet med redovisning är att minska osäkerheten kring beslut 
gällande framtida handlingar som ett företag eller intressent ofta ställs inför. Andra syften med 
redovisning är att kräva ansvar för framtida handlingar. Utifrån detta har redovisning en 
prognostiserande och ansvarskrävande funktion i samhället. Redovisning med den 
prognostiserade funktionen har sin grund i de externas behov (intressenter såsom, leverantörer, 
kreditgivare och kunder) att fatta rätt beslut som kan påverka dem själva. Medan den 
ansvarskrävande funktionen är mer interninriktad för att fastställa till exempel att 
företagsledningen uppfyllt sitt åtagande.  Därmed har redovisningen utvecklats till att stödja 
och bekräfta samt ge erfarenhet för att underlätta ekonomiska beslut.79   
 
Redovisningens uppgift kan förklaras med figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Samband mellan handling, redovisning och beslut80 

3.10 Betalningsflöden som prognosinstrument 
I det tidigare avsnittet om redovisningsteori presenterade vi redovisningens syfte, det vill säga 
att minska risken i framtida ekonomiska beslut. Att använda betalningsflöden som 
prognosinstrument genom att tillämpa kassaflödesanalys för att minska osäkerheten i 
ekonomiska beslut har bevisat sig vara en tillförlitlig metod. Financial Accounting Standards 
Board, FASB har tidigare uttalat att resultatbaserade nyckeltal skulle vara det bästa 
prognosinstrumentet för att förutsäga konkurser, men flera studier har bevisat att de 
resultatbaserade prognostiseringarna medför de största statistiska felen i prognosmodellerna.81 
Orsaken till dessa fel grundar sig på att de resultatbaserade modellerna såsom nyckeltal lättare 
kan manipuleras med snabba och kortsiktiga beslut genom förändringar i avskrivningar, 
aktiveringar av kostnader samt periodiseringar Medan modeller som tar hänsyn till 
rörelsekapitalet utgör en mer illförlitlig variabel för att prognostisera kassaflöden och därmed 
identifiera om en konkurs går att förhindra. Orsaken till att rörelsekapitalet utgör en mer 
tillförlitlig beräkningsmodell är delvis förändringar i kortfristiga fordringar som inom en kort 
tidshorisont snabbt förändras till betalningsflöden.82 Dessa argument och teorier stärker vårt 
syfte med studien samt det resonemang som vi längre fram i uppsatsen kommer att föra för att 
fastställa om vår studie kan prognostisera konkurser i aktiebolag med hjälp av 
kassaflödesanalyser. 

                                                 
79 Olson et al. 18-19 
80 Ibid. 19 
81 Ibid. 72-73 
82 Ibid. 72-73 
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3.11 Sammanfattning  
I kapitlet ovan har vi presenterat uppsatsens teorier och en mängd tidigare studier som har 
gjorts inom området. I kapitlet har vi redogjort för att modeller som tar hänsyn till 
rörelsekapitalförändringar såsom kassaflödesanalyser är en mer tillförlitlig metod för att 
prognostisera konkurser eftersom de är svårare att manipulera genom snabba förändringar i 
redovisningen. Sedan har vi berört vilket syfte som kassaflödesanalyser kan ha för bland annat 
revisorer vid utlåtandet om ett företags fortsatta levnad där de behöver underlag för att kunna 
göra korrekta beslut samt de intressenter såsom leverantörer och långivare som har intresse av 
att företaget uppvisar så informativ information som möjligt för att minska riskerna i 
samarbetet. Dessutom har vi berört kassaflödesbaserade modeller och tidigare studier som 
visar att variablerna som uppkommer ifrån en kassaflödesanalys kan prognostisera en konkurs 
upp till fem år innan konkursen inträffar beroende på vilka variabler som används i 
kassaflödesstudier. Slutligen har vi presenterat kassaflödesanalysens historia samt dess två 
metoder, indirekt och direkt metod, samt skillnaderna mellan dessa för ge dig kunskap om hur 
analysen är uppbyggd samt vilken funktion och information som kan utläsas. I det kommande 
avsnittet kommer vi att utveckla informationen och funktionen av en kassaflödesanalys genom 
att praktiskt illustrera hur en kassaflödesanalys genom den indirekta metoden utarbetas. 
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4. Empiri                                                                                                                                      
I Empiriavsnittet presenteras inledningsvis argument för vilken kassaflödesmetod som vi 
använt oss av samt ett praktiskt exempel på hur en kassaflödesanalys utarbetas och slutligen 
de problem som uppkommer vid arbetet kring upprättandet av dessa analyser. 

4.1 Kassaflödesmetod 
I avsnitt 3.4.3 Skillnader i metoder presenterade vi de vanligaste skillnaderna mellan indirekt 
och direkt metod samt vilken metod som förespråkas mest. Som framgår i avsnittet förespråkas 
den direkta metoden mest eftersom den ger bland annat tidigare observationer av 
betalningsströmmar samt att den underlättar jämförelsen mellan företagen och att den direkta 
metoden är mer lämplig vid beräkning av framtida kassaflöden. Trots dessa har vi valt att 
använda oss av den indirekta metoden vid upprättande av kassaflödesanalyserna. Argumenten 
för den indirekta är att den är lättare att använda sig av samt att det är den mest tillämpande 
vilket vi anser vara av stor vikt för att arbetsinsatsen skall återspegla det arbete som små 
aktiebolag skulle behöva avsätta om de skall upprätta sådana analyser. Samt för att i 
slutsatserna uttala om en förändring av Årsredovisningslagen genom att ändra nivån på de 
företag som måste upprätta kassaflödesanalyser rimligen borde ske. Andra motiv är att den 
direkta metoden kräver mer information som endast kan inhämtas internt på företaget och inte 
enbart genom en årsredovisning. Användning av direktmetoden här skulle därmed innebära att 
analyserna måste grundas på bristfälligt material vilket skulle underminera trovärdigheten i 
denna studie 

4.2 Exempel Kassaflödesanalys 
För att illustrera vårt tillvägagångssätt och introducera läsaren i hur vi praktiskt tagit fram 
studiens empiri kommer vi nedan att genomföra en kassaflödesanalys för företaget Cozy 
Coffee AB baserat på årsredovisningen 2005. Vi har konsekvent använt oss av den indirekta 
metoden.  Nedan ser ni företagets Årsredovisning. De delar av årsredovisningen som inte har 
betydelse för upprättandet av kassaflödesanalys har utelämnats.  
 
Resultaträkning   20050101-20051231  
Rörelsens Intäkter   
Nettoomsättning  6984099 
Summa  6984099 
Rörelsens Kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -2501609 
Övriga externa kostnader  -1916182 
Personalkostnader  -3473732 
Av/nedskr av materiella och imm 
anl.tillgångar 

-74213 

Summa  -7965739 
Rörelseresultat -981637 
Resultat från finansiella 
investeringar  

 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-64165 

Summa  -64165 
Resultat efter finansiella poster -1045802 
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Resultat före skatt  -1045802 
Årets Resultat  -1045802 
 
Balansräkning  2005-12-31 2004-12-31 
Tillgångar    

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier och verktyg 249 188 114 538 

Summa  249 188 114 538 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

249 188 114 538 

OMSMÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter 102 482 145 948 

Summa  102 482 145 948 
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  50 133 55 933 
Förutbetalda kostnader  36 992 27 198 

Summa  87 125 83 131 
Kassa och Bank  92 087 109 956 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

281 694 339 035 

SUMMA TILLGÅNGAR 530 882 453 573 

 
Balansräkning  2005-12-31 2004-12-31 
Eget Kapital och Skulder     
Eget kapital    

Bundet eget kapital    
Aktiekapital  100 000 100 000 

Summa 100 000 100 000 

Fritt eget kapital    
Balanserad vinst   -2 135 235 -1 675 528 

Årets resultat -1 045 801 -459 707 

Summa  -3 181 036 -2 135 235 
S:A  eget kapital -3 081 036 -2 035 235 
Skulder     

Långfristiga skulder    
Övriga Skulder  276 572 313 666 

Summa  276 572 313 666 
Kortfristiga Skulder   3 335 344 2 175 142 

Summa  3 335 344 2 175 142 
S:A Skulder  3 611 916 2 488 808 
S:A Ek+S  530 880 453 573 

 
Not 3 materiella 
anläggningstillgångar  

 

Ingående Anskaffningsvärden 162202 
Årets Inköp  208 863 
Utgående anskaffningsvärden 371 065 
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Avskrivningar enligt plan  
Ingående avskrivningar  -47 664 
Årets Avskrivningar  -74 213 
Utgående avskrivningar  -121 877 
Utgående bokfört värde  249 188 
 
Uträkningen av kassaflödet frånd en löpande verksamheten ser ut som följande.   
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  -1 045 802 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet +74 213 
Betald inkomstskatt 0 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  

 
-971 589 

Förändringar av varulager  43 466 
Förändringar av rörelsefordringar  -3 994 
Förändringar av kortfristiga skulder  1 160 202 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  228 085 
 
För att räkna ut förändringarna i rörelsekapital tar man de utgående balanserna minus de 
ingående balanserna från Balansräkningen på repsektive del. Förändringen i varulager har till 
exempel uträknas genom att ta 102 482 – 145 948 vilket är lika med - 43 466. Det vill säga 
varulagret har minskat med 43 466 kronor. Detta indikerar att företaget har fått betalt för sina 
varor med 43 466 och därav uppkommer plustecknet när vi räknar ut kassaflödet. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten.  
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -208 863 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 
Kassaflödet från  Investerings verksamheten  -208 863 
 
Enligt not 3 framgår det att företaget har gjort ett inköp på 208 863 kronor. Detta betyder att 
företaget har betalat pengarna och inventariernas värde har ökat. De har alltså köpt inventarier 
vilket gör att vi får ett negativt kassaflöde i investeringsverksamheten. Pengar har lämnat 
företaget.  
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten  
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  0 
Upptagna lån  0 
Amortering av skuld  -37 094 
Utbetald Utdelning  0 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten   -37 094 
 
Vid beräkning av kassaflödet från finansieringsverksamheten så ser vi att företaget har 
amorterat sina långfristiga skulder med 37 094 kronor. Denna siffra fås genom att ta skillnaden 
mellan de ingående och utgående balanserna av de långfristiga skulderna. Vi ser där att 
skulderna har minskat vilket indikerar att företaget har amorterat. Därav sätter vi ett 
minusteckan i kassaflödesanalysen. Pengar har lämnat företaget. 
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När vi sammanför dessa till en komplett kassaflödesanalys får vi en med följande utseende. 
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  -1 045 802 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet +74 213 
Betald inkomstskatt 0 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  

 
-971 589 

Förändringar av varulager  43 466 
Förändringar av rörelsefordringar  -3 994 
Förändringar av kortfristiga skulder  1 160 202 
Kassaflödet från den löpande verksamheten (A) 228 085 
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -208 863 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 
Kassaflödet från  Investeringsverksamheten (B) -208 863 
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  0 
Upptagna lån  0 
Amortering av skuld  -37 094 
Utbetald Utdelning  0 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten (C)  -37 094 
  
Årets kassaflöde A+B+C  -17 869 
     
Ovan har vi en komplett kassaflödesanalys. Genom att gå tillbaka till balansräkningen och 
posten Kassa och Bank kan vi nu jämföra om det stämmer. IB Kassa och Bank 109 956 minus 
Kassa och Bank UB 92 087, vi får då 17 869. Det går alltså att kontrollera att varje 
kassaflödesanalys är korrekt upprättad.  

4.3 Problem vid upprättandet av kassaflödesanalys  
När vi har upprättat kassaflödesanalyserna har vi ibland stött på problem som vi varit osäkra på 
hur vi ska hantera. Nedan kommer vi att redogöra för de vanligaste problemen samt hur vi har 
hanterat de och vilken betydelse de får på kassaflödesanalysen.  
 
De absolut vanligaste problemen uppstår på grund av att företagen inte har lämnat tillräckligt 
med information för att vi ska kunna göra en kassaflödesanalys. I vissa företag har till exempel 
likvida medel varit hopslaget med övriga omsättningstillgångar. En sådan redovisning gör att 
det blir omöjligt för oss att kontrollera om vi gjort rätt. Sådana företag har därför klassificeras 
som bortfall. Ett annat vanligt problem har varit att många företag inte har redovisat någon 
skattefordran eller skatteskuld. Företagen har i sin årsredovisning slagit ihop dessa med övriga 
kortsiktiga fordringar eller skulder. Detta medför att vi inte har kunnat beräkna hur mycket 
företaget har betalat i skatt och således ej kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital med 100 procent säkerhet. Däremot kommer dessa förändringar 
med när man lägger till förändringarna i rörelsekapital. Så vid beräkning av kassaflödet från 
den löpande verksamheten (A) har även den betalda skatten kommit med. Eftersom det är 
denna siffra som har betydelse i den kommande analysen så påverkar inte detta studien. Ett 
annat vanligt problem är oklarheter som uppkommit när företagen genomfört transaktioner som 
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vi inte har hittat motivering till i litteraturen kring kassaflödesanalyser. Det rör sig om olika 
typer av erhållit eller lämnat koncernbidrag och dess skatteeffekt samt aktieägartillskott. Dessa 
har tagits upp i kassaflödet från finansieringsverksamheten, precis som en nyemission eller 
utdelning.     
 
Förvärv och avyttring av inventarier och andra tillgångar har beräknats i enlighe med  vad som 
beskrivs i teoridelen. Även här har vi fått ta till vissa tumregler då årsredovisningarna i vissa 
fall har haft bristande information. Generellt så har vi rekonstruerat T-konton över exempelvis 
inventarier och på så vis fått fram inköpet eller försäljningen. För att skillnaden som 
uppkommer ska motsvara ett kassaflöde krävs att företaget faktiskt fått betalt, så att det inte är 
en fordran eller skuld. Detta har vi, i vissa fall, inte vetat. Däremot vet vi ju alltid vad årets 
kassaflöde ska bli vilket gör att vi på så vis kan vara säkra på att, när vi har tagit upp ett inköp 
eller en avyttring, så motsvarar det ett kassaflöde.  

4.4 Statistiska modeller 
Det finns många olika sätt at bygga en logistisk regressionsmodell, vilket är den analysmodell 
som bäst lämpar sig för sådana här studier. Vi har försökt arbeta utifrån en arbetsgång som ser 
ut som följande83.  
 

1. Identifiera den beroende variabeln  
Eftersom vårt problem är att prognostisera konkurser är den beroende variabeln konkurs eller 
ej konkurs. För att lättare arbeta med vårt datamaterial har vi valt att klassificera de konkursade 
bolagen som 0:or och de ej konkursade bolagen som 1:or. 
   

2. Lista potentiella förklaringsvariabler  
För att tänka ut vad som påverkar konkursens utfall har vi tittat till stor del på tidigare 
forskning inom området. Vi har även tagit med redovisningsbaserade nyckeltal och 
information från årsredovisningarna angående revisionsberättelsen som potentiella 
förklaringsvariabler. 

 
3. Samla data  

Datainsamlingen har skett igenom att upprätta kassaflödesanalyser och dels räknat ut nyckeltal 
utifrån dessa samt utifrån resultat och balansräkningen. Vi har också tagit fram information om 
revisionsberättelsen varigt ren eller oren. 
 

4. Identifiera flera olika modeller  
Vi har identifierat olika modeller som kan tänkas påverka om företaget går i konkurs eller ej. 
Bland annat att de förklarande variablerna påverkar utfallet vid olika tidpunkter innan en 
konkurs inträffar.  
 

5. Avgör vilka variabler som ska vara med i modellen  
Det största problemet uppkom när vi skulle avgöra vilka variabler som passade i vår modell. Vi 
stötte här på stora problem i och med att många av variablerna hade hög korrelation med 
varandra. Det vill säga den påverkan som en variabel hade på om företaget skulle gå i konkurs 
eller inte kunde även förklaras av en annan variabel. Detta tror vi beror på att när vi till 
exempel har räknat ut kassaflödet dividerat med totala skulder och haft som variabel i vår 

                                                 
83 Gerald Keller, Statistics for management and economics, (Belmont, California: Thomson - Brooks/Cole cop. 
2005) 694-695 



 

 

32 

modell och sedan även haft kassaflödet delat med totala tillgångar så har dessa visat en hög 
korrelation.  
 

6. Avgör om kraven på modellen håller  
Våra modeller visar på så pass hög korrelation med varandra att vi i princip enbart kunde ha 
två variabler tillsammans i modellerna. En kassaflödesbaserad och en redovisningsbaserad. 
Trots detta visade modellen inte tillfredställande resultat och variablerna fungerade bäst när de 
användes enskilt, det vill säga med bara en prediktorvariabel och en beroendevariabel.  
 

7. Välj den bästa modellen  
Vid val av modell har vi valt att presentera resultaten när vi ställer en variabel i taget emot den 
beroende variabeln. Detta har visat sig bäst eftersom slumpfaktorn minimeras, signifikansnivån 
blir alltså bättre med få variabler i modellen. 

4.5 Beskrivande Statistik  
Den beskrivande statistiken syftar till att ge läsaren en uppfattning om datamaterialet som vi 
använt oss av. Vi har använt oss av åtta olika nyckeltal vid vår analys. Fyra av dessa kommer 
från kassaflödesanalysen, tre från resultat- och balansräkningen och ett är ifrån 
revisionsberättelsen. Det första vi var tvungna att göra när vi valde variabler var att normalisera 
alla siffror. Med detta menas att räkna ut siffrorna i procent för att sortera bort 
företagsstorlekens betydelse vid jämförelsen. Detta har vi gjort genom att bland annat räkna ut 
förändringarna i procent. Valet av variabler som vi har med i vår analys grundar sig först och 
främst på den tidigare forskningen inom området.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten/totala skulder (KF1ts) 
KF1ts är ett nyckeltal som visar hur stor del av årets kassaflöde från den löpande verksamheten 
som täcker de totala skulderna. Detta har vi valt att ta med eftersom det visat sig användbart i 
tidigare studier84.   
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten/kortfristiga skulder (KF1kfs) 
KF1kfs visar hur stor del av årets kassaflöde från den löpande verksamheten som täcker de 
kortfristiga skulderna. Nyckeltalet har även det visat sig användbart i tidigare studier85.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten/totala tillgångar (KF1t) 
KF1t visar på hur stor del av årets kassaflöde från den löpande verksamheten som täcker de 
totala tillgångarna. Nyckeltalet har visat sig användbart i tidigare studier och därför väljer vi 
också att ta med det86.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten/eget kapital (KF1ek) 
KF1ek visar på hur stor del av årets kassaflöde från den löpande verksamheten som täcker det 
egna kapitalet. Detta nyckeltal har inte används i tidigare studier utan är ett nyckeltal som vi 
själva plockat in i vår analys. Anledningen till att vi valt att göra detta är eftersom vi tror att 
kassaflödet från den löpande verksamheten och det egna kapitalet har betydelse för företagets 
fortlevnad.  
 

                                                 
84  Sammanfattning av tidigare forskning avsnitt 3,7. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Soliditet  
Soliditeten visar på företagets långsiktiga betalningsförmåga. För att räkna ut soliditeten har vi 
tagit det justerade egna kapitalet (eget kapital+ 72 % av obeskattade reserver) * 100 dividerat 
med totalt kapital. Vi har valt att ta med soliditeten i vår analys eftersom det baseras enbart på 
siffror från resultat- och balansräkningen. Samt eftersom man kan tänka sig att KF1t och KF1ts 
är komplement till detta nyckeltal. 
 
Likviditet  
Likviditeten visar på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. För att räkna ut Likviditeten har 
vi tagit omsättningstillgångar minus varulager * 100 dividerat med kortfristiga skulder. Vi har 
valt att ta med likviditetsmåttet i vår analys eftersom det baseras enbart på siffror från resultat- 
och balansräkningen. Samt att man kan tänka sig att KF1kfs kan ses som ett komplement till 
detta nyckeltal. 
 
Räntabilitet på eget kapital (Re) 
Re beräknas genom att ta resultat efter finansiella poster * 100 dividerat med eget kapital+ 72 
% av obeskattade reserver. Nyckeltalet visar om företagets vinst är tillfredställande i 
förhållande till det kapital som arbetar i företaget. Vi har valt att ta med Re i vår analys 
eftersom det baseras enbart på siffror från resultat- och balansräkningen. Samt eftersom man 
kan tänka sig att KF1ek är ett komplement till detta nyckeltal. 
 
Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen visar på om företagets revisor har haft någon anmärkning på hur 
företagets årsredovisning har upprättats och hur bolaget har skötts. Vi har i vår modell angett 
siffran 0 för en oren revisionsberättelse och 1 för en ren revisionsberättelse. 
 
Nedan presenteras en översiktlig tabell över nyckeltalens minimum-, maximum-, medelvärde 
och standardavvikelse. Dessa presenteras i två olika grupper. Den första tabellen beskriver 
nyckeltalen bland de konkursade bolagen och den följande bland de verksamma bolagen.  
 
Tabell 1. Beskrivande statistik över konkursade bol ag, alla 5 åren. 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Status 50 0 0 ,00 ,000 
KF1ts 50 -1368,31 593,14 67,0642 292,20340 
KF1kfs 50 -3375,74 1235,78 129,6030 686,18207 
KF1t 50 -1089,94 14750,00 1020,7324 3085,17316 
KF1ek 50 -15239,51 21999,27 685,5124 5409,85918 
Soliditet 50 -907,00 ,41 -60,2284 189,72864 
Revisionsberättelse 50 0 1 ,52 ,505 
Re 50 -8,22 1,66 -,4373 1,60592 
Likviditet 50 ,01 2,23 ,5305 ,45307 
Valid N (listwise) 50         
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 Beskrivande statistik över verksamma bolag, alla 5  åren.  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Status 50 1 1 1,00 ,000 
KF1ts 50 -272,05 707,14 179,7730 238,63322 
KF1kfs 50 -334,62 1768,76 381,5930 525,58514 
KF1t 50 -243,67 486,05 110,8628 153,42546 
KF1ek 50 -2336,03 3920,66 585,3600 1231,39287 
Soliditet 50 -,10 ,59 ,3008 ,17075 
Revisionsberättelse 50 0 1 ,90 ,303 
Re 50 -2,01 1,42 -,0091 ,62245 
Likviditet 50 ,11 3,73 1,2196 ,84263 
Valid N (listwise) 50         

 
I den beskrivande statistiken ser vi minimum-, maximum- och medelvärdet samt 
standardavvikelsen över respektive gruppers nyckeltal. Som vi ser skiljer sig siffrorna åt 
ganska rejält mellan grupperna. Ungefär hälften av de konkursade bolagens revisionsberättelse 
är till exempel oren och enbart 10 % bland de verksamma. Vi ser också att medelvärdet på 
soliditeten och likviditeten är mycket bättre bland de verksamma vilket beskriver att de 
verksamma företagen har en bättre ekonomisk ställning jämfört med de konkursade som visar 
betydligt sämre medelvärden över den studerande fem års perioden.  
 
När vi kombinerade dessa nyckeltal i samma modell fick vi en modell med följande utseende.  
 
Tabell 2. Parameterestimat från logistisk regressionsanalys där alla 8 prediktorerna användes 
samtidigt för att predicera utfallet konkurs/inte konkurs (År 1) 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

KF1ts -,424 103,508 ,000 1 ,997 ,655 
Soliditet 

1397,988 
190354,78

9 
,000 1 ,994 . 

KF1kfs ,155 76,432 ,000 1 ,998 1,168 
KF1t ,011 19,577 ,000 1 1,000 1,011 
KF1ek -,004 30,323 ,000 1 1,000 ,996 
Revisionsberättelse -81,281 61070,827 ,000 1 ,999 ,000 
Re 8,214 68403,915 ,000 1 1,000 3693,544 
Likviditet 

-156,245 
119889,53

1 
,000 1 ,999 ,000 

Step 
1(a) 

Constant 
-75,300 

118382,71
9 

,000 1 ,999 ,000 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts, Soliditet, KF1kfs, KF1t, KF1ek, Revisionsberättelse, Re, Likviditet. 
 
Det viktiga att titta på i ovanstående tabell är signifikansnivån (Sig.). Signifikansnivån 
uttrycker sannolikheten att göra ett typ-1 fel, det vill säga sannolikheten att påstå att en variabel 
påverkar utfallet när den inte gör det. Signifikansnivån ska alltså vara så låg som möjligt för att 
vi ska kunna öka våra generaliseringsmöjligheter. Som vi kan se är signifikansnivån så hög att 
det i princip enbart är slumpen som styr utfallet i vårt stickprov. Detta beror på olika faktorer, 
bland annat att vissa av nyckeltalen är högt korrelerade med varandra och att stickprovet är för 
litet. Att vi har ett litet stickprov kan ha stor betydelse för att vi får dåliga resultat när vi bygger 
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en modell, del får vi mycket höga värden i signifikansprövningen av regressionskoefficienterna 
och dels får vi ett för litet informationsunderlag för att på ett säkert sätt kunna estimera 
modellens parametrar. Det har i annan forskning även framkommit att man behöver minst 20 
företag i ena gruppen för att få ett stabilt estimat på de två parametrarna i en logistisk 
regression med en prediktor. 30 företag för att stoppa in två prediktorer och så vidare (givet att 
det finns en minst lika stor jämförelse grupp)87. 
 
Tabell 3. Sambandet mellan samtliga av studiens variabler, Pearson r. 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Vi ser i korrelationsmatrisen att många nyckeltal är högt korrelerade med varandra vilket till 
stor del ligger till grund för svårigheterna att genomföra logistisk regressionsanalys med 
samtliga variabler. De tal som i figuren ovan är markerade med (**) visar på att det finns en 
korrelation mellan variablerna. Det vill säga att den förändring som variabeln orsakar i den 
beroende variabeln (konkurs eller verksam) kan förklaras med samma variabel. Till exempel 
att KF1ts och KF1kfs till 95,8 % förklarar samma förändring i om företaget blir konkurs eller 
verksam. Det finns alltså ingen anledning till att ha KF1ts och KF1kfs i samma modell.  
                                                 
87 Peduzzi, P., J. Concato, E. Kemper, T. R. Holford, and A. Feinstein (1996). A simulation of the number of 
events per variable in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology 99: 1373-1379 

   KF1ts KF1kfs KF1t KF1ek Soliditet 
Revisions 
berättelse Re 

Likvidit
et 

KF1ts Correlation Coefficient 
1,000 ,958(**) 

,866(*
*)  

,626(**) ,210 -,038 
,568(*

*)  
,155 

  Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,003 ,374 ,874 ,009 ,514 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
KF1kfs Correlation Coefficient ,958(**

) 
1,000 

,797(*
*)  

,609(**) ,294 ,038 
,564(*

*)  
,257 

  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,004 ,208 ,874 ,010 ,274 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
KF1t Correlation Coefficient ,866(**

) 
,797(**) 1,000 ,356 -,099 -,341 ,332 -,117 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,123 ,676 ,142 ,152 ,622 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
KF1ek Correlation Coefficient ,626(**

) 
,609(**) ,356 1,000 ,427 ,416 

,687(*
*)  

,254 

  Sig. (2-tailed) ,003 ,004 ,123 . ,060 ,068 ,001 ,280 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
Soliditet Correlation Coefficient ,210 ,294 -,099 ,427 1,000 ,607(**) ,432 ,714(**) 
  Sig. (2-tailed) ,374 ,208 ,676 ,060 . ,005 ,057 ,000 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
Revisionsberättelse Correlation Coefficient -,038 ,038 -,341 ,416 ,607(**) 1,000 ,265 ,189 
  Sig. (2-tailed) ,874 ,874 ,142 ,068 ,005 . ,259 ,424 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
Re Correlation Coefficient ,568(**

) 
,564(**) ,332 ,687(**) ,432 ,265 1,000 ,388 

  Sig. (2-tailed) ,009 ,010 ,152 ,001 ,057 ,259 . ,091 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
Likviditet Correlation Coefficient ,155 ,257 -,117 ,254 ,714(**) ,189 ,388 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,514 ,274 ,622 ,280 ,000 ,424 ,091 . 
  N 20 20 20 20 20 20 20 20 
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I detta skede försökte vi med olika metoder att förbättra vår modell. Olika kombinationer 
testades och därefter togs det nyckeltal med sämst signifikansnivå bort stegvis. Denna 
elimineringsprocess resulterade däremot enbart i att det i slutändan var ett nyckeltal kvar med 
en signifikansnivå på 5 % eller mindre. För att inte riskera att eliminera användbara nyckeltal 
så höjdes signifikansnivån från 5 % till 20 % motiverat av att vi har så höga signifikansvärden 
att endast de allra kraftigaste sambanden kan tänkas nå acceptabel signifikansnivå. Vilket är 
statistiskt tillåtet eftersom vi väljer en univariat analys på grund av att tidigare modeller inte 
visat någon statistiskt säkerhetsställd information som vi kan dra några slutsatser ifrån88. 

                                                 
88 Ulf Olsson, Generalized Linear Models (Lund, Studentlitteratur, 2002), 93 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redogör vi för studiens resultat samt analyserar informationen genom att koppla 
resultatet till tidigare fastställda teorier. 
 
I början av arbetet med att analysera empirin i SPSS konstruerades flera modeller som bestod 
av kassaflödesbaserade och redovisningsbaserade nyckeltal som visat sig användbara i tidigare 
studier. Anledningen till att vi konstruerade flera olika modeller var för att försöka hitta den 
mest användbara till att prognostisera konkurser. Dock blev resultatet av modellerna så osäkra 
att det inte gick att analysera på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt bland annat eftersom 
variablerna var så högt korrelerade med varandra. Vilket resulterade i en väldigt hög 
signifikansnivå som medförde att variablerna inte gick att statistiskt säkerhetsställa och 
omöjliggjorde möjligheten till någon generaliserbarhet. Exempel på en acceptabel modell ser 
vi nedan.  
 
Tabell 4. Resultat från logistisk regressionsanalys där kassaflödesvariabler och 
nyckeltalsvariabler kombineras tre år innan konkurs inträffar.  

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 8 2 80,0 Status 

1 1 9 90,0 

Step 1 

Overall Percentage     85,0 

a  The cut value is ,500  
 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts ,017 ,014 1,417 1 ,234 1,017 
Re -,706 ,576 1,502 1 ,220 ,494 
Revisionsberättelse 2,577 1,990 1,677 1 ,195 13,155 
Soliditet 4,019 4,842 ,689 1 ,406 55,649 
KF1t -,015 ,016 ,895 1 ,344 ,985 

Step 
1(a) 

Constant -2,906 1,998 2,116 1 ,146 ,055 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts, Re, Revisionsberättelse, Soliditet, KF1t. 
 
I vårt stickprov predicerar denna modell konkurs/inte konkurs med i genomsnitt 85 % 
korrekthet. Denna siffra kan dessvärre inte generaliseras till alla små aktiebolag i Västerbotten 
eftersom signifikansnivåerna är för höga, resultatet inte är statistiskt säkerställt. Däremot är 
signifikansnivåerna inte jättedåliga, så detta resultat bör inte förkastas helt89. Eftersom vi 
predicerar bra i vårt stickprov samt har hyfsade signifikansnivåer så kan en modell av detta 
slag vara användbar som en hypotes för vidare forskning. Inte minst tycker vi att denna modell 
bör testas i ett större stickprov för att utsättas för ett rättvisare test. Om prediktionen har samma 
styrka så kan signifikansnivån blir bättre vid en analys med högre power (större stickprov).  
 

                                                 
89 Ibid. 93 
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Istället valde vi att genomföra univariata analyser där varje enskild variabel (prediktor) 
analyserades mot den beroende variabeln som i vår studie är konkurs eller inte konkurs. Vid en 
univariat analys väljs ofta en högre signifikansnivå än vid andra analyser för att reducera risken 
att missa användbara variabler. Därmed har signifikansnivån ändrat från 0,05 till 0,20. i denna 
statistiska bearbetning90. I tabellerna nedan ser vi en sammanställning av antal år innan 
konkurs, hur utfallet blev i vårt stickprov (andel korrekt predicerade konkurser) samt vad 
signifikansnivån ligger på. Samtliga SPSS beräkningar återfinns i bilaga 1.  
 
Tabell 5. Delresultat från logistisk regressionsanalys med Kassaflöde från löpande 
verksamheten genom kortfristiga skulder (KF1/ KFS) 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 70 % 22,7 % 
2 år 70% 56,4 % 
3 år 70 % 11,2% 
4 år 60 % 77,1 % 
5 år 60% 81 % 
 
Användbarheten vid beräkning av kassaflödet från den löpande verksamheten genom 
kortfristiga skulder för att prognostisera konkurser är mest tillförlitlig 3 år innan en konkurs 
inträffar. Resultatet år 1 visar en svagare prediktionsförmåga men det går inte att analysera på 
ett sätt så att säkra slutsatser kan dras. Stabiliteten i våra resultat är inte tillräckligt hög. I detta 
stickprov kan vi prognostisera en konkurs med 70 % säkerhet 3 år innan konkursen inträffar. 
Det resultatet bekräftas också av Caseys och Bartczaks som i sina studier mellan 1966-1981 
fann att kassaflödesbaserade nyckeltal bäst prognostiserar en konkurs ett till tre år innan 
konkursen inträffar91. Vi kan dock inte generalisera stickprovet till andra populationer eftersom 
signifikansen är för hög. Men resultatet ger oss ändå en fingervisning om att det finns 
information att hämta ifrån detta kassaflödesbaserade nyckeltal om studien skulle ha 
genomförts med ett större urval. Då skulle värdena vara ännu mer signifikanta och mer 
generella slutsatser skulle kunna dras av nyckeltalets betydelse för att prognostisera en 
konkurs. 
 
Detta nyckeltal är inte så användbart när det gäller att prognostisera konkurser för intressenter 
så som leverantörer och kreditgivare. Eftersom de kan ha intresse av att få ekonomisk 
information om sina kunders ekonomiska ställning för att minska risker som finns förknippade 
i ett samarbete mellan två företag. Nyckeltalet hjälper inte heller revisorer att bedöma om det 
finns risker i företagens fortsatta existens.  
 
 

                                                 
90 Ulf Olsson, Generalized Linear Models (Lund, Studentlitteratur, 2002), 93 
91 Sammanfattning av tidigare forskning avsnitt 3,7. 



 

 

39 

Tabell 6. Delresultat från logistisk regressionsanalys med kassaflöde från löpande 
verksamheten genom totala skulder (KF1/ TSK) 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 60 % 28,3 % 
2 år 70 % 46,6 % 
3 år 80 % 5,2 % 
4 år 70 % 31,3 % 
5 år 50 % 61,4 % 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten genom totala skulder har liknande 
prognostiseringsförmåga som den tidigare kassaflödesbaserade nyckeltalet. Däremot kan vi 
med större precision förutsäga en konkurs tre år innan eftersom signifikansnivån är på 5,2 %. 
Det medför att vi kan generalisera resultatet till vårt urval av små aktiebolag i västerbotten. 
Resultatet stärks också av att liknade resultat har fastställts av Beaver, Caseys och Bartczaks 
utifrån deras studier mellan 1949-1963 och 1966-1981 där de visar på att detta 
kassaflödesbaserade nyckeltal är en bra indikator för att prognostisera om ett företag kommer 
att gå i konkurs92. 
 
Genom den höga prediktionsförmågan tre år innan en konkurs inträffar har detta nyckeltal ett 
värde när det gäller intressenter och revisorers analyser kring företagets ekonomiska ställning 
och möjligheten till fortsatt levnad. Med hjälp av denna information kan vi uppfylla 
redovisningens syfte genom den redovisningsteori som vi tidigare presenterade, nämligen att 
kräva ansvar för framtida handlingar och minska osäkerheten kring ekonomiska beslut. Där har 
den prognostiserade funktionen en stor potential att underlätta beslut som utgår ifrån 
redovisningsinformation. 
 
Tabell 7. Delresultat från logistisk regressionsanalys med kassaflöde från löpande 
verksamheten genom eget kapital (KF1/ EK) 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 40 % 21,4 % 
2 år 40 % 23 % 
3 år 30 % 45 % 
4 år 50 % 59,9 % 
5 år 40 % 30,8 % 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten genom eget kapital ger oss inte någon information 
eller möjlighet till att prognostisera en framtida konkurs. Resultatet visar att vår studie med det 
här nyckeltalet inte fyller någon tillförlitlig funktion dels genom att sannolikheten är väldigt låg 
samt att signifikansen är så hög att det istället handlar om slumpen om ett företag kommer att 
gå i konkurs eller inte. Därmed så kan vi inte analysera och argumentera för resultatet utifrån 
ett statistiskt säkerhetsställt perspektiv som kan generaliseras till andra populationer. Dock 
anser vi att resultatet innehåller indikationer på att kassaflödet ifrån den löpande verksamheten 
genom eget kapital kan ge oss information kring prognostisering av konkurser, om det 

                                                 
92 Sammanfattning av tidigare forskning avsnitt 3,7. 
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studerade urvalet omfattat fler observationer. Men det är bara en hypotes som vi inte kan 
bekräfta med några teorier eftersom vi inte har tagit del av några vetenskapliga studier som 
studerat förhållandet och funktionen av kassaflöden från löpande verksamheten och eget 
kapital.  
 
Tabell 8. Delresultat från logistisk regressionsanalys med kassaflöde från löpande 
verksamheten genom totala tillgångar (KF1/ TT) 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 10 % 48,9 % 
2 år 30 % 72 % 
3 år 20 % 48,8 % 
4 år 30 % 48,2 % 
5 år 70 % 19,8% 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten genom totala tillgångar visar på samma 
oanvändbara resultat som kassaflödet genom eget kapital ovan. Däremot ser vi att fem år innan 
konkurs så prognostiserar nyckeltalet i vår population en konkurs med 70 % säkerhet, 
signifikansnivån är även väsentligt mycket lägre är de kommande åren innan konkursen 
inträffar. Trots att signifikansen ligger inom vår acceptabla nivå anser vi inte att den ger oss 
tillräckligt med underlag för att vi skall få möjligheten att generalisera resultatet till små 
aktiebolag i västerbotten. Dock anser vi att denna information kan vara av intresse för fortsatta 
studier inom området med ett större urval som grund. Eftersom signifikansen och den 
prognostiserade sannolikheten då sannolikt kan förbättras och en möjlighet att generalisera 
nyckeltalet till andra företag kan finnas. Därmed skulle informationen ifrån detta 
kassaflödesbaserade nyckeltal vara en mer tillförlitlig och informativ modell än den 
information som inhämtas ifrån redovisningsbaserade nyckeltal eftersom det har visat sig att 
nyckeltal som baserar sig på kassaflöden inte kan manipuleras lika lätt. Tidigare studier 
genomförda av bland annat Mensah (1983) och Takahashi (1984) har visat att denna modell är 
tillförlitlig när det gäller att prognostisera konkurser ett till tre år innan konkursen inträffar93. 
Vår resultat kan inte styrkas av deras studier eftersom vår signifikansnivå är för hög samt att 
det predicerade utfallet har för låg procentuell sannolikhet. 
 

                                                 
93 Teoretisk referensram, tidigare studier 
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Tabell 9. Delresultat från logistisk regressionsanalys med soliditet 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 90 % 3,4 % 
2 år 80 % 4,3 % 
3 år 80 % 4,6 % 
4 år 80 %  4,2 % 
5 år 80 % 3,2 % 
 
Vid beräkningen av soliditeten av de företag som ingår i studien kan vi prognostisera med upp 
till 90 % säkerhet vilka företag som kommer att gå i konkurs inom ett år med en signifikans på 
3,4. samt med 80 % säkerhet upp till fem år innan konkursen inträffar. Genom att studera 
soliditeten har revisorer en större möjlighet att göra ett korrekt uttalande vid revisionen om 
företagets fortlevnad, going concern. Samt att de intressenter som finns kopplade till företag i 
ett tidigare skeende kan få information som kan påverka förhållandet med företaget, till 
exempel mellan företaget och långivare, leverantörer och kunder.  
 
Anledningen till att soliditeten utgör ett så bra mått vid prognostiserad konkurs tror vi beror på 
att soliditeten beräknas utifrån det justerade egna kapitalet. Orsaken till att en konkurs inträffar 
beror ofta på att skulderna överstiger tillgångarna och att det egna kapitalet är förbrukat. Vilket 
då påverkar soliditeten eftersom det egna kapitalet försämras årligen innan konkursen inträffar. 
 
Tabell 10. Delresultat från logistisk regressionsanalys med Räntabilitet på eget kapital 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 70 % 21 % 
2 år 50 % 82 % 
3 år 20 % 86,1 % 
4 år 60 % 50 % 
5 år 70 % 13 % 
 
Räntabilitet på eget kapital ger oss den bästa informationen ett och fem år innan en konkurs 
inträffar. Vilket innebär att vi kan uttala oss med stor säkerhet om ett företag kommer att gå i 
konkurs fem år innan konkursen inträffar. Signifikansnivån är även i detta nyckeltal lite för 
högt för att några generella slutsatser ska kunna dras. Däremot så ger räntabilitet på eget 
kapital en indikation på att nyckeltalet har en funktion att fylla gällande prognostisering av 
konkurser genom att genomföra en analys på en större population.  
 
Hade studien innefattat en större population och vi då kanske hade fått en bättre 
signifikansnivå skulle det vara lättare att koppla resultatet av räntabilitet på eget kapital till 
teorierna för att bestyrka våra resultat på ett bättre sätt.  Men eftersom vi trots allt får ett 
signifikant resultat fem år innan en konkurs som vi fokuserar på att analysera kan resultatet 
överföras till andra populationer. Sedan ger resultatet oss den information som är av intresse 
för både intressenter, revisorer och företaget själv. Intressenterna har som tidigare presenterats 
alltid ett intresse av att få så informativ information som möjligt för att inte själva drabbas av 
ekonomiska bakslag som en konkurs av en partner kan innebära. Orsaken till att företaget kan 
ha ett intresse för detta nyckeltal beror på att den inte kräver lika mycket resurser för att 



 

 

42 

upprätta såsom ett kassaflödesbaserat nyckeltal. Dock skall vi poängtera att ett 
kassaflödesbaserat nyckeltal inte är lika lätt att manipulera och justera som ett finansiellt 
nyckeltal som vi har presenterat i den teoretiska referensramen94.  
 
Tabell 11. Delresultat från logistisk regressionsanalys med Likviditet 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 80 % 12,9 % 
2 år 90 % 5,2 % 
3 år 90 % 7,7 % 
4 år 80 % 6,3 % 
5 år 70 % 17,3 % 
 
Resultatet av likviditet har samma viktiga funktion som soliditeten vid prognostiseringen av en 
konkurs. Likviditeten ger oss möjligheten att med 90 % säkerhet prognostisera en konkurs två 
till tre år innan konkursen inträffar. Detta nyckeltal ger oss den näst bästa informationen kring 
prognostisering av konkurser. Sannolikheten att en konkurs inträffar är så hög som 90 % tre år 
innan konkursen inträffar vilket medför att informationen som lämnas av likviditeten är en 
viktig variabel för revisorer när det kommer till deras utlåtande kring företagets going concern 
samt intressenters informationsbehov för att reducera de risker som finns förknippade med att 
två företag ingår affärer med varandra. När det gäller likviditeten så är den av intresse för bland 
annat leverantörer och långivare eftersom den visar på företagets kortsiktiga 
betalningsförmåga.   
 
Tabell 12. Delresultat från logistisk regressionsanalys med revisionsberättelsen 
År innan konkurs Andelen korrekt 

predicerade konkurser 
Signifikans 

1 år 60 % 99 % 
2 år 70 % 1,6 % 
3 år 50 % 7,4 % 
4 år 20 % 53,8 % 
5 år 40 % 33,7 % 
 
Resultatet av revisionsberättelsen ger oss möjligheten att förutsäga konkurs eller inte konkurs 
med 70 % säkerhet två år innan konkursen inträffar. Denna signifikansnivå är bland de bästa 
som hittats i denna studie vilket innebär att vi kan göra en säker bedömning att 
revisionsberättelsens användbarhet som prediktor är stor. Denna statistiskt säkerhetsställda 
signifikans innebär att resultatet möjliggör för oss att göra samma antagande på andra 
populationer. Om revisionsberättelsen är ren eller oren har stort prediktionsvärde för om 
företaget kommer att gå i konkurs eller vara fortsatt verksam. Detta resultat skiljer sig även 
från det som Jägerhorn konstaterade på 1960-talet95. 
 

                                                 
94 Betalningsflöden som prognosinstrument teoretisk referensram 
95 Inledning, 1.1 Problembakgrund, 1-2 
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Detta resultat har betydelse för dels revisorers beaktningar i bedömningen om företagets 
fortsatta levnad inom en närstående tid samt intressenters möjlighet att bedöma de risker som 
finns förknippade med de affärsåtaganden som finns mellan två företag. 
 
Prediktionsförmågan ett år innan en konkurs inträffar skiljer sig anmärkningsvärt åt jämfört 
med prediktionsförmågan två år innan en konkurs. Signifikansnivån skiljer sig åt med hela 
97,4% vilket vi har svårt att förstå anledningen till och ge någon uppriktig analys av. Vi tror 
det beror på den statistiska osäkerheten i de data som beräkningarna grundar sig på.  
Anledningen till att det är fler företag som har orena revisionsberättelser två år innan en 
konkurs jämfört med ett år innan konkursen faktiskt inträffar får vara en forskningsfråga som 
lämpar sig för kommande studier. 
 
Tabell 13. Sammanfattande modell av resultatet 
År innan 
konkurs 

Placering Modell Andelen 
korrekt 
predicerade 
konkurser 

Signifikans
nivå 

1 år 1:a  Soliditet 90 % 3,4 % 
1 år 2:a  Likviditet 80 % 12,9 % 
1 år 3:a Räntabilitet på E.K 70 % 21 % 
2 år 1:a Revisionsberättelsen 70 % 1,6 % 
2 år 2:a Likviditet 90 % 5,2 % 
2 år 3:a Soliditet 80 % 4,6 % 
3 år 1:a Soliditet 80 % 4,6 % 
3 år 2:a Likviditet 90 % 5,2 % 
3 år 3:a KF/ Totala Skulder 80 % 5,2 % 
4 år 1:a Soliditet 80 % 4,2 % 
4 år 2:a Likviditet 80 % 6,3 % 
4 år 3:a KF/ Totala Skulder 70 % 31,3 % 
5 år 1:a Soliditet 80 % 3,2 % 
5 år 2:a Räntabilitet på E.K 70 % 13 % 
5 år 3:a Likviditet 70 %  17,3 % 
 
Denna sammanfattande modell visar resultatet av de nyckeltal som ger den bästa 
prediktionsförmågan när det gäller att prognostisera konkurser upp till fem år innan en konkurs 
inträffar. Enligt denna sammanfattning kan vi se att soliditet samt likviditet utgör studiens mest 
användbara nyckeltal alla fem år innan en konkurs inträffar. Vi ser också att 
kassaflödesbaserade nyckeltal såsom kassaflödet ifrån den löpande verksamheten genom totala 
skulder innehar en viktig position i denna samling. Det har vi även fått bekräftat vid tidigare 
studier av bland annat Beavers studie mellan 1949-1963 och Deakin studie mellan 1959–1969. 
Som också fått resultatet att de kassaflödesbaserade nyckeltalen har bäst förmåga att förutsäga 
en konkurs runt tre år innan den inträffar.    
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Anledningen till att de redovisningsbaserade nyckeltalen finns så starkt representerade i denna 
sammanfattande modell beror nog på det som vi tidigare har nämnt; att resultatet av de 
kassaflödesbaserade nyckeltalen hade varit annorlunda om urvalet i studien innehöll fler 
observationer. Eftersom denna studie baseras på relativt få observationer och därför inte alltid 
har den signifikansnivå som eftersträvas kan det inte uteslutas att en mer omfattande studie kan 
finna statistiskt säkra samband mellan kassaflödesbaserade nyckeltal och konkurser. 
 
Andra orsaker till att vi tror att de redovisningsbaserade nyckeltalen så som likviditet och 
soliditet ligger i topp i vår sammanställning beror sannolikt på de förändringar i det egna 
kapitalet som uppkommer när ett företag hamnar i negativ ekonomisk utveckling som 
resulterar i konkurs.  Motivet till att vi har denna uppfattning grundar sig på resultatet av de 
kassaflödesanalyser som vi upprättade där vi observerade skillnader mellan verksamma och 
konkursade företag i investerings- och finansieringsverksamheten96.  
 
 

                                                 
96 Se bilaga, kassaflödesanalyser  
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6. Slutsatser 
I uppsatsens avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatsr samt sanningskriterierna där vi 
kritiskt granskar oss själva samt den studie som vi genomfört. Med först inleder vi kapitlet med 
att repetera vår problemformulering och syftet. 
 
I inledningen av uppsaten presenterades problembakgrunden för att visa på ämnets aktualiet 
samt vilka problem ämnet kring konkurser påverkar företag. Problembakgrunden resulterade i 
en problemformulering samt syfte som vi här i inledningen av våra slutsater återger: 
 

• Problemformulering 
Hur kan en kassaflödesanalys bidra till att prognostisera en eventuell framtida konkurs hos små 
aktiebolag? 
 

• Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera om tillämpningen av en kassaflödesanalys 
påverkar prognostiseringen av en eventuell framtida konkurs i ett aktiebolag. Ett av studiens 
delsyften är att undersöka om en kassaflödesanalys ger bättre information om företagets 
ekonomiska ställning än information från resultat- och balansräkningen. Ett annat delsyfte är 
att undersöka om de enligt lagen fastställda reglerna om vilka företag som måste upprätta 
kassaflödesanalys är rimlig.  
 
De slutsatser som vi kan presentera utifrån den studie som vi har genomfört är att information 
som inhämtas ifrån kassaflödesanalyser innehåller uppgifter som på ett tillförlitligt sätt kan 
medverka till att prognostisera konkurser i små aktiebolag. Vi har i vår studie visat att genom 
att beräkna kassaflödet ifrån den löpande verksamheten genom totala skulder och kortfristiga 
skulder funnit att de innehåller information som kan användas för att prognostisera en konkurs. 
Däremot är signifikansnivån inte tillräckligt hög för att det ska gå att generalisera till andra 
företag. För att testa generaliserbarheten behöver en studie med större dataunderlag göras. 
 
Kassaflödesanalysen kan medverka till att tidigare uppmärksamma företaget, intressenter och 
revisorer att en framtida konkurs kan inträffa i företaget. Resultatet av vår studie visar att de 
kassaflödesbaserade nyckeltalen har bäst prediktionsförmåga ungefär tre år innan konkurs 
 
Andra slutsatser som vi kan dra är att kassaflödesbaserade nyckeltal inte ger en bättre 
prediktionsförmåga än redovisningsbaserade nyckeltal och att soliditeten är det enskilt bästa 
nyckeltalet vid konkursprognostisering. Däremot anser vi att de kassaflödesbaserade 
nyckeltalen är mer tillförlitliga eftersom dessa inte är lika lätta att manipulera genom snabba 
beslut.  
 
Trots att de upprättade kassaflödesanalyserna visat på en hög prediktionsförmåga i att 
prognostisera konkurser bland små företag i vår studie anser vi inte att reglerna kring de 
företag som skall upprätta kassaflödesanalyser skall förändras. Dels för att upprättandet av 
kassaflödesanalyser är resurskrävande och dels för att den allmänna debatten idag eftersträvar 
enklare regler och lagar för småföretagare. Vilket skulle innebära att ytterligare åligganden 
skulle tillföra företagen.  
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Vi tror att värdet av kassaflödesanalysens och dess möjligheter kan vara av intresse för 
revisionsbyråerna att erbjuda sina kunder i form av utökade konsulttjänster. Eftersom vi ser att 
kassaflödesanalysen redovisar information ifrån flera olika rörelsegrenar iform av kassaflödet 
från löpande-, investerings- och finansieringsverksamheten i företaget. 

6.1 Sanningskriterier 
Generaliserbarhet 
Vår förhoppning i början av uppsatsen var att stickprovet skulle vara tillräckligt stort genom att 
göra en totalundersökning på konkursade aktiebolag i Västerbotten. Omfattningen på 
totalundersökningen uppgick efter bortfall till tio företag som studerades fem år tillbaka i tiden. 
Detta gjorde att omfattningen på stickprovet uppgick till 50 observationer (10 företag fem år 
tillbaka) som jämfördes med motsvarande antal verksamma företag. Resultatet av dessa totalt 
100 observationer har visat sig inte hålla det krav som ställs för att det ska vara statistiskt 
säkerhetsställt eftersom för många variabler var för högt korrelerade med varandra och vårt 
stickprov senare har visat sig vara för litet. Som vi tidigare diskuterat i resultat och 
analyskapitlet är vi utifrån denna studie förhindrade att generalisera vissa av våra resultat till 
hela populationen av små aktiebolag i Västerbotten. Vår mening med uppsatsen var att 
uppfylla ett av de syften som finns med kvantitativa undersökningsmetoder det vill säga att 
kunna generalisera hur en kassaflödesanalys kan bidra till att prognostisera en konkurs.   
 
Överförbarhet 
Vi har medvetet under hela uppsatsarbetet dokumenterat och redogjort för studiens alla olika 
steg. Vilket innebär att vår arbetsgång på ett begripligt sätt har kunnat följas för att öka 
möjligheten att överföra denna studie till andra liknande studier. Vi har även strävat efter att 
öka studiens överförbarhet genom att konsekvent inhämta vetenskapliga artiklar som vi 
refererat till i vår teoretiska referensram ifrån internationella vetenskapliga tidsskrifter och 
magasin. Möjligheten till överförbarhet har även ökat genom att vi har använt oss av variabler 
som visat sig användbara i tidigare studier kring konkursprognostisering.   
 
Validitet  
Validiteten i vår undersökning anser vi vara tillräcklig för oss att uttala oss om att vi har 
studerat vi har haft som avsikt att studera. Vi är medvetna om att en kvantitativ undersökning 
medför att influenser av tolkningar och egna värderingar förekommer som kan påverka 
validiteten. Men eftersom våra mätningar har utgått ifrån tidigare forskning där samma 
variabler har använts har våra tolkningar och analyser utgått ifrån den tidigare fastställda 
forskningen. Detta har medfört att risken för att vi skulle ha studerat något annat än som var 
avsikten har minimerats.    
 
Självkritik 
Den självkritik som vi riktar mot oss själva är framför allt de bristfälliga statistiska kunskaper 
som vi hade innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen. Orsaken till det beror på att vi studerade 
statistik för många år sedan. Det har inneburit att problem har uppstått vid tolkning och analys 
av det statistiska materialet. Dock har vi förvärvat nödvändiga kunskaper under arbetets gång. 
Dels genom att studera litteratur inom ämnet samt via handledning ifrån statistiska 
institutionen. Rent praktiskt innebar våra teoretiska kunskapsbrister i statistik att vi hade 
problem vid hantering av vårt datamaterial som medförde ytterligare arbetsbelastning i 
samband med vår analys. Vi hade också kunnat ta andra beslut om vi haft mer kunskap, 
eftersom vi då troligen hade genomfört studien på ett större stickprov och alternativt valt en 
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annan analysmetod. Dock accepterar vi studiens resultat och är nöjda med arbetet för vi anser 
att uppsatsen har en hög validitet och möjligheten att överföra studien till andra studier får 
anses vara god. 

6.2 Fortsatt forskning 
Vi ser en möjlighet till att bedriva fortsatt forskning inom området eftersom problemet är 
ständigt aktuellt och nyttan av informationen ifrån forskningen kan hjälpa framförallt 
intressenter så som leverantörer, kunder och långivare att minska sina risker som finns 
förknippade mellan företag. Den forskning som vi ser möjlig är att utveckla förbättrade 
prognosinstrument utifrån kassaflödesanalyser för att förenkla användbarheten och öka 
sannolikheten. Annan forskning borde fokusera på att studera om det går, med hjälp av 
kassaflödesanalyser, att utarbeta variabler som utifrån gränsvärden snabbt kan identifiera 
företag i kris. Vi ser också stora möjligheter att genomföra en studie som vår på ett större 
stickprov så att generaliseringsmöjligheterna eventuellt förbättras. 
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Bilaga 1 – SPSS utskrifter 
 
SOLIDITET 
År 1  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 
  Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 9 1 90,0 Status 
1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     85,0 
a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Soliditet 22,069 10,384 4,517 1 ,034 384073168
0,278 

Step 
1(a) 

Constant -3,948 1,931 4,181 1 ,041 ,019 
a  Variable(s) entered on step 1: Soliditet. 
 
År 2  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 8 2 80,0 Status 
1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 
a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Soliditet 6,195 3,063 4,092 1 ,043 490,384 Step 
1(a) Constant -,888 ,722 1,512 1 ,219 ,412 

a  Variable(s) entered on step 1: Soliditet. 
 
År 3 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 
  Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 8 2 80,0 Status 
1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 
a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step Soliditet 5,901 2,958 3,980 1 ,046 365,224 



 

 

52 

1(a) Constant -,934 ,781 1,433 1 ,231 ,393 
a  Variable(s) entered on step 1: Soliditet. 
  
År 4 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 
  Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 8 2 80,0 Status 
1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 
a  The cut value is ,500 
  
 
Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Soliditet 11,130 5,471 4,139 1 ,042 68180,188 Step 
1(a) Constant -2,102 1,181 3,168 1 ,075 ,122 

a  Variable(s) entered on step 1: Soliditet. 
 
År 5 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 
  Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 8 2 80,0 Status 
1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 
a  The cut value is ,500 
 
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN GENOM KOR TFRISTIGA SKULDER  
 
År 1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 4 6 60,0 

Step 1 

Overall Percentage     65,0 

a  The cut value is ,500 
 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1kfs ,001 ,001 1,457 1 ,227 1,001 Step 

1(a) Constant -,283 ,547 ,268 1 ,605 ,753 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1kfs. 
 
År 2 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 7 3 30,0 

Step 1 

Overall Percentage     50,0 
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a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1kfs ,001 ,001 ,334 1 ,564 1,001 Step 

1(a) Constant -,184 ,549 ,113 1 ,737 ,832 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1kfs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 3 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 4 6 60,0 

Step 1 

Overall Percentage     65,0 

a  The cut value is ,500 
  
 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1kfs ,002 ,001 2,528 1 ,112 1,002 Step 

1(a) Constant -,336 ,535 ,395 1 ,530 ,714 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1kfs. 
 
År 4 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 6 4 60,0 Status 

1 6 4 40,0 

Step 1 

Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1kfs ,000 ,001 ,085 1 ,771 1,000 Step 

1(a) Constant -,092 ,547 ,028 1 ,867 ,912 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1kfs. 
 
År 5 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 6 4 60,0 Step 1 Status 

1 6 4 40,0 
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Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1kfs ,000 ,001 ,058 1 ,810 1,000 Step 

1(a) Constant -,062 ,518 ,015 1 ,904 ,940 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1kfs. 
 
 
 
 
 
 
 
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN GENOM TOT ALA SKULDER  
 
År 1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 6 4 60,0 Status 

1 4 6 60,0 

Step 1 

Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts ,002 ,001 1,151 1 ,283 1,002 Step 

1(a) Constant -,177 ,506 ,123 1 ,726 ,838 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts. 
 
År 2 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 6 4 40,0 

Step 1 

Overall Percentage     55,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts ,002 ,002 ,532 1 ,466 1,002 Step 

1(a) Constant -,231 ,549 ,177 1 ,674 ,794 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts. 
 
År 3 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 8 2 80,0 Step 1 Status 

1 3 7 70,0 



 

 

55 

Overall Percentage     75,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts ,005 ,003 3,781 1 ,052 1,005 Step 

1(a) Constant -,510 ,579 ,777 1 ,378 ,600 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts. 
 
 
 
 
 
 
 
År 4 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 4 6 60,0 

Step 1 

Overall Percentage     65,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts ,003 ,003 1,020 1 ,313 1,003 Step 

1(a) Constant -,308 ,550 ,314 1 ,575 ,735 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts. 
 
År 5 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 5 5 50,0 Status 

1 4 6 60,0 

Step 1 

Overall Percentage     55,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ts -,001 ,002 ,255 1 ,614 ,999 Step 

1(a) Constant ,169 ,560 ,091 1 ,763 1,184 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ts. 
 
KASSAFLÖDET IFRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN GENOM EGET K APITAL  
 
År 1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 4 6 40,0 Step 1 Status 

1 2 8 80,0 
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Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ek ,000 ,000 1,546 1 ,214 1,000 Step 

1(a) Constant ,104 ,472 ,049 1 ,825 1,110 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ek. 
 
 
 
 
 
 
 
År 2    Classification Table(a)  

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 4 6 40,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     55,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ek ,000 ,000 1,439 1 ,230 1,000 Step 

1(a) Constant ,220 ,488 ,203 1 ,652 1,246 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ek. 
 
År 3  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 3 7 30,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ek ,000 ,000 ,571 1 ,450 1,000 Step 

1(a) Constant -,014 ,457 ,001 1 ,975 ,986 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ek. 
 
År 4  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 5 5 50,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
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 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ek ,000 ,000 ,276 1 ,599 1,000 Step 

1(a) Constant ,118 ,501 ,055 1 ,814 1,125 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 5 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 4 6 40,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1ek ,000 ,000 1,041 1 ,308 1,000 Step 

1(a) Constant ,325 ,519 ,391 1 ,532 1,384 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1ek. 
 
KASSAFLÖDET IFRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN GENOM TOTALA  TILLGÅNGAR  
 
År  1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 1 9 10,0 Status 

1 1 9 90,0 

Step 1 

Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1t ,000 ,000 ,478 1 ,489 1,000 Step 

1(a) Constant ,111 ,463 ,057 1 ,811 1,117 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1t. 
 
År 2 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 3 7 30,0 Step 1 Status 

1 3 7 70,0 
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Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1t -,001 ,002 ,127 1 ,722 ,999 Step 

1(a) Constant ,226 ,571 ,156 1 ,693 1,253 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1t. 
 
 
 
 
 
 
 
År 3 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 2 8 20,0 Status 

1 0 10 100,0 

Step 1 

Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1t ,000 ,000 ,480 1 ,488 1,000 Step 

1(a) Constant ,103 ,462 ,050 1 ,823 1,109 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1t. 
 
År 4 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 3 7 30,0 Status 

1 0 10 100,0 

Step 1 

Overall Percentage     65,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1t ,000 ,000 ,495 1 ,482 1,000 Step 

1(a) Constant ,104 ,463 ,051 1 ,822 1,110 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1t. 
 
År 5 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     70,0 

a  The cut value is ,500 
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 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
KF1t -,003 ,003 1,660 1 ,198 ,997 Step 

1(a) Constant ,615 ,619 ,987 1 ,320 1,851 

a  Variable(s) entered on step 1: KF1t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSEN  
 
År 1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 6 4 60,0 Status 

1 0 10 100,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Revisionsberättelse 22,119 16408,711 ,000 1 ,999 40386869

96,087 
Step 
1(a) 

Constant -21,203 16408,711 ,000 1 ,999 ,000 

a  Variable(s) entered on step 1: Revisionsberättelse. 
 
År 2  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 1 9 90,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Revisionsberättelse 3,045 1,260 5,840 1 ,016 21,000 Step 

1(a) Constant -1,946 1,069 3,313 1 ,069 ,143 

a  Variable(s) entered on step 1: Revisionsberättelse. 
 
År 3 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 5 5 50,0 Step 1 Status 

1 1 9 90,0 
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Overall Percentage     70,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Revisionsberättelse 2,197 1,229 3,195 1 ,074 9,000 Step 

1(a) Constant -1,609 1,095 2,159 1 ,142 ,200 

a  Variable(s) entered on step 1: Revisionsberättelse. 
 
 
 
 
 
 
År 4    Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 2 8 20,0 Status 

1 1 9 90,0 

Step 1 

Overall Percentage     55,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Revisionsberättelse ,811 1,318 ,379 1 ,538 2,250 Step 

1(a) Constant -,693 1,225 ,320 1 ,571 ,500 

a  Variable(s) entered on step 1: Revisionsberättelse. 
 
År 5  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 4 6 40,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     60,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Revisionsberättelse ,981 1,021 ,924 1 ,337 2,667 Step 

1(a) Constant -,693 ,866 ,641 1 ,423 ,500 

a  Variable(s) entered on step 1: Revisionsberättelse. 
 
RÄNTABILLITET PÅ EGET KAPITAL (Re)  
 
År 1 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     75,0 
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a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Re ,877 ,700 1,569 1 ,210 2,404 Step 

1(a) Constant ,156 ,483 ,105 1 ,746 1,169 

a  Variable(s) entered on step 1: Re. 
 
 
 
 
 
 
 
År 2 Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 5 5 50,0 Status 

1 8 2 20,0 

Step 1 

Overall Percentage     35,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Re -,133 ,606 ,049 1 ,826 ,875 Step 

1(a) Constant -,005 ,448 ,000 1 ,991 ,995 

a  Variable(s) entered on step 1: Re. 
 
År 3  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 2 8 20,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     50,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Re ,092 ,368 ,063 1 ,801 1,097 Step 

1(a) Constant ,028 ,461 ,004 1 ,952 1,028 

a  Variable(s) entered on step 1: Re. 
 
År 4  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 5 5 50,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     65,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 
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  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Re ,248 ,483 ,263 1 ,608 1,281 Step 

1(a) Constant ,067 ,468 ,021 1 ,886 1,069 

a  Variable(s) entered on step 1: Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 5  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 1 9 90,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Re 1,117 ,740 2,276 1 ,131 3,055 Step 

1(a) Constant ,008 ,482 ,000 1 ,987 1,008 

a  Variable(s) entered on step 1: Re. 
 
LIKVIDITET  
 
År 1  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 8 2 80,0 Status 

1 2 8 80,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Likviditet 1,353 ,892 2,299 1 ,129 3,868 Step 

1(a) Constant -1,158 ,852 1,848 1 ,174 ,314 

a  Variable(s) entered on step 1: Likviditet. 
 
År 2  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 9 1 90,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 
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a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Likviditet 2,693 1,384 3,784 1 ,052 14,772 Step 

1(a) Constant -1,815 ,952 3,634 1 ,057 ,163 

a  Variable(s) entered on step 1: Likviditet. 
 
 
 
 
 
 
 
År 3  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 9 1 90,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     80,0 

a  The cut value is ,500 
 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Likviditet 2,967 1,675 3,137 1 ,077 19,433 Step 

1(a) Constant -2,141 1,166 3,370 1 ,066 ,118 

a  Variable(s) entered on step 1: Likviditet. 
 
År 4  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 8 2 80,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     75,0 

a  The cut value is ,500 
  
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Likviditet 4,006 2,151 3,467 1 ,063 54,906 Step 

1(a) Constant -2,580 1,323 3,804 1 ,051 ,076 

a  Variable(s) entered on step 1: Likviditet. 
 
År 5  Classification Table(a) 

Predicted 

Status 

  Observed 0 1 
Percentage 

Correct 

0 7 3 70,0 Status 

1 3 7 70,0 

Step 1 

Overall Percentage     70,0 

a  The cut value is ,500 



 

 

64 

 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Likviditet 1,171 ,858 1,861 1 ,173 3,225 Step 

1(a) Constant -1,077 ,908 1,408 1 ,235 ,341 

a  Variable(s) entered on step 1: Likviditet. 
 
 



 

 

65 

Bilaga 2 - Kassaflödesanalyser 
 

Konsultverksamhet (konkurs)       

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -113217 -190102 414190 -91454 -39461 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 679055 443267 -2125419 562159 558195 

Betald inkomst skatt -2522 -1506 -2279 -543 -3743 

kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 563316 251659 -1713508 470162 514991 

förändringar i varulager 6887 4875 3118 2580 -7760 

förändringar i fordringar -787290 466633 -414014 4317 -147011 

förändringar i rörelseskulder 618455 -492318 405751 147276 132064 

kassaflöde från den löpande verksamheten A  401368 230849 -1718653 624335 492284 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -9600 -163300 -3736988 -34810 -134000 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1489 -6314 -7350 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 17520 270300 3450000 16360 25000 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 9922 22533 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B 6431 100686 -294338 -8528 -86467 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 1931565 0 0 

amortering av skuld -408188 -503066 0 -477156 -418934 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten C -408188 -503066 1931565 -477156 -418934 

årets kassa flöde -389 -171531 -81426 138651 -13117 

Nettoomsättning  4548 3423 3837 3866 3596 

Soliditet  7% 10% 10% 9% 10% 

resultat efter finansnetto  -113 -190 414 -91 -39 

Antal anställda  3 3 4 3 3 

S:a Eget Kapital 126 126 123 113 111 

Totala Skulder 3458 3363 4553 1814 2238 

Kortfristiga Skulder 1551 932 1425 1019 872 

Totala Tillgångar 3584 3489 4676 1927 2349 

revisonsberättelse (1=ren, 0 =oren ) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder - KFTS 116,07 68,64 -377,48 344,18 219,97 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder - KFKFS 258,78 247,69 -1206,07 612,69 564,55 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar - KFT 111,99 66,16 -367,55 323,99 209,57 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital - Kfek 3185,46 1832,13 -13972,79 5525,09 4434,99 
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Konsultverksamhet (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 894183 1628556 329197 9342 455401 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 826736 304982 872150 1127152 1560137 

Betald inkomst skatt -153602 -581425 -122080 -40031 -173947 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 1567317 1352113 1079267 1096463 1841591 

förändringar i varulager -3977 3271 12919 -5229 -679 

förändringar i fordringar 150605 151406 189510 -207052 209069 

förändringar i rörelseskulder -330203 796778 -317849 -176853 -619238 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 1383742 2303568 963847 707329 1430743 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -225000 -5052950 -10205 -12200 -537651 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -5000 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 93594 1309065 0 442233 69950 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -131406 -3743885 -10205 430033 -472701 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 2296140 0 0 0 

amortering av skuld -506742 0 -383328 -738576 -620160 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning -1460000 -1332000 0 -100000 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -1966742 964140 -383328 -838576 -620160 

årets kassa flöde -714406 -476177 570314 298786 337882 

Nettoomsättning  5164 3722 6007 4796 5766 

Soliditet  25% 31% 54% 44% 38% 

resultat efter finansnetto  894 1629 329 9 455 

Antal anställda  4 4 5 5 5 

Eget kapital  508 1589 1455 1172 1182 

Totala Skulder 3903 4740 1647 2348 3264 

Kortfristiga Skulder 1347 1677 880 1198 1375 

Totalt Kapital  5713 7269 4461 4955 6001 

Revisinsberättelse  (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Årets KF / Totala tillgångar -125,049 -65,5079 127,84443 60,2999 56,304283 

Årets KF / Totala skulder  -183,040 -100,459 346,27444 127,2513 103,51777 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder - KFTS 354,53 485,98 585,21 301,25 438,34 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder - KFKFS 1027,28 1373,62 1095,28 590,42 1040,54 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar - KFT 242,21 316,90 216,06 142,75 238,42 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital - Kfek 2723,90 1449,70 662,44 603,52 1210,44 
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Detaljhandeln  (konkurs)       

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -164795 8191 -660419 -335727 -183548 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 3632 10534 13912 11271 10280 

Betald inkomst skatt 1120 0 -366 -210 -64 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -162283 18725 -646873 -324666 -173332 

förändringar i varulager 78100 338446 102971 -308365 -50140 

förändringar i fordringar -124701 -64429 345534 134362 118372 

förändringar i rörelseskulder -867977 409021 -137032 177890 -110758 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A -1076861 701763 -335400 -320779 -215858 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 -13200 -4960 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 64000 117000 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B 0 0 -13200 59040 117000 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 100000 0 

upptagna lån 187926 0 348799 0 0 

amortering av skuld 0 -608382 0 -175562 -85870 

Erhållet koncernbidrag 819230 0 0 336000 183000 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 1007156 -608382 348799 260438 97130 

årets kassa flöde -69705 93381 199 -1301 -1728 

Nettoomsättning  3140 5235 5371 3840 4129 

Soliditet  20% -44% -38% 12% 6% 

resultat efter finansnetto  -165 8 -660 -336 -183 

Antal anställda  2 2 4 3 2 

S:a Eget Kapital 201 -453 -460 199 99 

Totala Skulder 787 1468 1666 1456 1453 

Kortfristiga Skulder 319 1187 778 915 738 

Totala Tillgångar 988 1015 1206 1655 1552 

revisionsberättelse  0 0 0 0 0 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder -1368,311 478,04019 -201,3205 -220,3152 -148,5602 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  -3375,739 591,2072 -431,1054 -350,5781 -292,4901 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar -1089,940 691,39212 -278,1094 -193,8241 -139,0837 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -5357,517 -1549,145 729,13043 -1611,954 -2180,383 

Årets KF / Totala Tillgångar -70,55161 92,000985 0,1650083 -0,786102 -1,113402 

Årets KF/ Totala Skulder -88,57052 63,611035 0,1194478 -0,893544 -1,189263 
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Detaljhandel (verksamt) 

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -153287 40057 44935 89437 278752 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 20539 13215 11272 19371 13622 

Betald inkomst skatt -6140 -16195 -21131 -26404 -58848 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -138888 37077 35076 82404 233526 

förändringar i varulager -312717 234770 -24338 -3356 -54396 

förändringar i fordringar 61051 83678 -78721 222598 -194367 

förändringar i rörelseskulder 193401 -310326 383989 -389933 260298 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A -197153 45199 316006 -88287 245061 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -33276 -61555 0 -27044 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -5000 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 4055 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -29221 -61555 0 -27044 -5000 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 222593 0 0 98210 0 

amortering av skuld 0 -111894 -130921 0 -234111 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

Aktieägartillskott   -50000 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 222593 -161894 -130921 98210 -234111 

årets kassa flöde -3781 -178250 185085 -17121 5950 

Nettoomsättning  4275 5705 5221 5129 5363 

Soliditet  15% 24% 20% 22% 17% 

resultat efter finansnetto  -153 40 45 89 279 

Antal anställda  2 1 1 1 1 

Eget kapital  297 311 347 343 301 

Totala Skulder 1730 1314 1736 1483 1775 

Kortfristiga Skulder 1273 1080 1390 1006 1396 

Totalt Kapital  2027 1771 2219 1942 2171 

Årets KF / Totala tillgångar -1,865318 -100,6494 83,40919 -8,816169 2,740673 

Årets KF / Totala skulder  -2,185549 -135,6545 106,6158 -11,54484 3,352113 
Anmärkning i revisinsberättelse  (ren=1, 
oren=0) 1 1 1 1 0 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder - KFTS -113,9613 34,398021 182,0311 -59,5327 138,0625 
Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder - 
KFKFS -154,8727 41,850926 227,3424 -87,76044 175,5451 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar - KFT -97,26344 25,521739 142,4092 -45,46189 112,8793 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital - Kfek -663,8148 145,33441 910,6801 -257,3965 814,1561 



 

 

69 

 

Detaljhandel  (konkurs)       

Indirekt Metod 2006 2005 2004 2003 2002 

Resulat efter finansiella poster -126423 105369 -182813 46111 116109 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 78925 17544 17552 21074 54315 

Betald inkomst skatt 0 0 -10480 -16477 -11226 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -47498 122913 -175741 50708 159198 

förändringar i varulager 112784 -424703 181869 11198 2444 

förändringar i fordringar -191485 -289366 26125 -54626 83175 

förändringar i rörelseskulder 738670 771162 -48206 -72435 -73507 

kassaflöde från den löpande verksamheten A 612471 180006 -15953 -65155 171310 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -656600 -122500 0 -30946 -11192 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar -300000 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -36666 0 -31402 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 55000 0 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 110790 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -901600 -11710 -36666 -30946 -42594 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 350000 0 58635 31830 0 

amortering av skuld 0 -25000 0 0 -104842 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 350000 -25000 58635 31830 -104842 

årets kassa flöde 60871 143296 6016 -64271 23874 

Nettoomsättning  17241 14934 11640 12480 13044 

Soliditet  -2% 4% -5% 17% 12% 

resultat efter finansnetto  -126 105 -183 46 116 

Antal anställda  8 4 4 4 4 

S:a Eget Kapital -59 67 -38 144 115 

Totala Skulder 2559 1471 724 725 765 

Kortfristiga Skulder 2209 1471 434 493 565 

Totala Tillgångar 2500 1538 686 869 880 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 239,34 122,37 -22,03 -89,87 223,93 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  277,26 122,37 -36,76 -132,16 303,20 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 244,99 117,04 -23,26 -74,98 194,67 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -10380,86 2686,66 419,82 -452,47 1489,65 

Årets KF / Totala Tillgångar 24,3484 93,170351 8,769679 -73,959 27,12955 

Årets KF/ Totala Skulder 23,787026 97,414004 8,309392 -88,649 31,2078 
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Detaljhandel (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -262778 -449639 -334531 -1329 47403 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 92527 101697 82653 23782 23782 

Betald inkomst skatt 153125 0 86488 -966 -9569 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -17126 -347942 -165390 21487 61616 

förändringar i varulager 29808 -85545 -32635 38411 -43820 

förändringar i fordringar -24222 163075 -42779 149091 -139652 

förändringar i rörelseskulder -486035 734419 4398 197375 60036 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A -497575 464007 -236406 406364 -61820 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -75000 
-

1129834 -341277 -34670 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -523 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 341277 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B 0 -75000 -789080 -341277 -34670 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 781662 0 182729 

amortering av skuld -50004 -390004 0 -50941 0 

Erhållet koncernbidrag 546875 0 223200 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 -150000 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 496871 -390004 1004862 -50941 32729 

årets kassa flöde -704 -997 -20624 14146 -63761 

Nettoomsättning  14206 13302 16619 15950 16032 

Soliditet  10% neg 10% 16% 18% 

resultat efter finansnetto  -263 -335 -335 -1 47 

Antal anställda  5 5 5 4 4 

Eget kapital  213 -224 226 227 226 

Totala Skulder 1829 2365 2021 1235 1088 

Kortfristiga Skulder 1487 1973 1239 1103 905 

Totalt Kapital  2042 2141 2246 1485 1341 

Revisinsberättelse  (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Årets KF / Totala tillgångar -0,34476 -0,46567 
-

9,182547 9,525926 
-

47,54735 

Årets KF / Totala skulder  -0,38491 
-

0,421564 
-

10,20485 11,45425 
-

58,60386 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder - KFTS -272,05 196,20 -116,97 329,04 -56,82 
Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder - 
KFKFS -334,62 235,18 -190,80 368,42 -68,31 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar - KFT -243,67 216,72 -105,26 273,65 -46,10 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital - Kfek -2336,03 -2071,46 -1046,04 1790,15 -273,54 
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Restaurang & Café  (konkurs)  2005 2004 2003 2002 2001 

Resulat efter finansiella poster -266269 -591937 636429 1677760 1733859 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 145349 168863 189311 159561 170032 

Betald inkomst skatt 505 -1890 -129735 -54673 -113120 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -120415 -424964 696005 1782648 1790771 

förändringar i varulager 100167 -68422 -79174 -16864 -23643 

förändringar i fordringar -324472 -311571 44478 -189450 -88468 

förändringar i rörelseskulder 529301 853073 -455060 -109514 -284306 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 184581 48116 206249 1466820 1394354 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -122059 -41316 -261775 -195008 -53009 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 23726 0 0 
försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -122059 -41316 -238049 -195008 -53009 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 218750 0 0 0 0 

amortering av skuld 0 -25000 0 0 -76499 

Erhållet koncernbidrag 0 0 50000 157229 0 

Lämnat koncernbidrag -245852 0 0 
-

1435884 -1254500 

Obesk.res. 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -27102 -25000 50000 

-
1278655 -1330999 

årets kassa flöde 35420 -18200 18200 -6843 10346 

Nettoomsättning  10537 11675 12821 11975 11654 

Soliditet  16% 29% 41% 31% 26% 

resultat efter finansnetto  -266 -592 636 1678 1734 

Antal anställda  11 12 12 12 12 

S:a Eget Kapital 740 1252 1251 919 707 

Totala Skulder 3768 3024 2791 3021 2998 

Kortfristiga Skulder 2948 2423 1570 1490 1599 

Totala Tillgångar 4508 4276 4042 3940 3705 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 48,99 15,91 73,90 485,54 465,09 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  62,61 19,86 131,37 984,44 872,02 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 40,95 11,25 51,03 372,29 376,34 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 249,43 38,43 164,87 1596,10 1972,21 

Årets KF / Totala Tillgångar 7,857142 -4,25631 4,50272142 -1,73680 2,79244265 

Årets KF/ Totala Skulder 9,400212 -6,01851 6,52096022 -2,26514 3,4509671 
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Restaurang & Café (verksamt) 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -155010 106945 21280 154131 361187 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19879 25735 23190 25232 27165 

Betald inkomst skatt -3497 -26816 -18494 -48268 -77868 

kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -138628 105864 25976 131095 310484 

förändringar i varulager -26682 -17329 -44206 40919 3765 

förändringar i fordringar -71543 -41027 85799 52779 
-

214186 

förändringar i rörelseskulder 18333 17711 142836 
-

120101 
-

250517 

kassaflöde från den löpande verksamheten A -218520 65219 210405 104692 
-

150454 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -11820 -9600 -11094 -66891 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av immatriella anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 300000 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B 0 288180 -9600 -11094 -66891 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 0 0 0 

amortering av skuld 0 0 0 0 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 -300000 0 0 
-

110000 

kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten C 0 -300000 0 0 
-

110000 

årets kassa flöde -218520 53399 200805 93598 
-

327345 

Nettoomsättning  8802 8096 7547 7875 8139 

Soliditet  53% 54% 57% 59% 55% 

resultat efter finansnetto  -155 107 21 154 361 

Antal anställda  13 9 9 11 11 

S:a Eget Kapital 1625 1620 1820 1752 1632 

Totala Skulder 1489 1491 1473 1330 1450 

Kortfristiga Skulder 1489 1491 1473 1330 1450 

Totala Tillgångar 3294 3454 3656 3511 3525 

revisionsberättelse (ren=1, oren=0)  1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder -146,76 43,74 142,84 78,72 -103,76 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  -146,76 43,74 142,84 78,72 -103,76 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar -66,34 18,88 57,55 29,82 -42,68 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -134,47 40,26 115,61 59,76 -92,19 
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Restaurang & Café  (konkurs)       

Indirekt Metod 2005 2004 2003 2002 2001 

Resulat efter finansiella poster 
-

1045802 -459707 158802 -487044 -439006 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 74213 32440 15224 23766 483594 

Betald inkomst skatt 0 0 0 0 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -971589 -427267 174026 -463278 44588 

förändringar i varulager 43466 -56074 -12803 -10254 -3688 

förändringar i fordringar -3994 -20437 35063 20451 80315 

förändringar i rörelseskulder 1160202 617822 -179023 222082 254594 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 228085 114044 17263 -230999 375809 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -208863 -86081 -76121 0 -74813 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 346690 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -208863 -86081 -76121 346690 -74813 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 8369 19204 0 15872 

amortering av skuld -37094 0 0 -100802 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 -243419 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -37094 8369 19204 -100802 -227547 

årets kassa flöde -17872 36332 -39654 14889 73449 

Nettoomsättning  6984 5191 5092 5719 4725 

Soliditet  -508% -448% -549% -602%  

resultat efter finansnetto  -1046 -460 159 -487 -439 

Antal anställda  13 11 9 10 6 

S:a Eget Kapital -3081 -2036 -1575 -1734 -2335 

Totala Skulder 3612 2490 1862 2022 2988 

Kortfristiga Skulder 3335 2175 1471 1650 1398 

Totala Tillgångar 531 454 287 288 653 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 63,15 45,80 9,27 -114,24 125,77 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  68,39 52,43 11,74 -140,00 268,82 

Kassaflödet (A) /Totala tillgångar 429,54 251,20 60,15 -802,08 575,51 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -74,03 -56,01 -10,96 133,22 -160,95 
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Restaurang & Café (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 234038 -196598 174344 -197776 238201 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 195193 214029 247725 241069 219326 

Betald inkomst skatt -30576 -9937 -11088 -9559 -45976 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 398655 7494 410981 33734 411551 

förändringar i varulager -66800 -63000 38700 23300 -57800 

förändringar i fordringar 169768 -131034 69498 149908 56392 

förändringar i rörelseskulder -133498 -49342 -61708 77669 153293 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 368125 -235882 457471 284611 563436 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -14420 -6500 -284295 -83726 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 14330 0 0 24870 80000 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B 14330 -14420 -6500 -259425 -3726 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 0 0 0 

amortering av skuld 0 0 -200000 -200000 -347030 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 -50000 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 0 0 -200000 -250000 -347030 

årets kassa flöde 382455 -250302 250971 -224814 212680 

Nettoomsättning  11836 11707 11866 12181 11886 

Soliditet  29% 21% 25% 19% 23% 

resultat efter finansnetto  234 -197 174 -198 238 

Antal anställda  16 16 16 17 17 

S:a Eget Kapital 353 290 278 265 314 

Totala Skulder 1318 1452 1501 1763 1885 

Kortfristiga Skulder 1318 1452 1501 1563 1485 

Totala Tillgångar 1962 1892 2148 2246 2626 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 279,30577 
-

162,4532 304,7775 161,4356 298,90504 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  279,30577 
-

162,4532 304,7775 182,0928 379,41818 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 187,62742 
-

124,6734 212,9753 126,7191 214,56055 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 1042,847 
-

813,3862 1645,579 1074,004 1794,3822 
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Skogsindustri  (konkurs)       

Indirekt Metod 2006 2005 2004 2003 2002 

Resulat efter finansiella poster -1372269 350959 191712 434808 -62149 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 2800615 1041814 1079355 567695 892299 

Betald inkomst skatt 0 -5563 -4384 0 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 1428346 1387210 1266683 1002503 830150 

förändringar i varulager 39157 -30589 -26336 -15021 -85151 

förändringar i fordringar 596391 -588926 108526 -375272 -355598 

förändringar i rörelseskulder 481105 1877346 437795 877155 1652104 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 2544999 2645041 1786668 1489365 2041505 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -414335 -9363995 -2766800 -5203600 -4968772 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -38300 -21244 0 -72317 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 60000 2781339 1049083 1605000 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 49200 0 0 48361 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -305135 -6620956 -1738961 -3550239 -5041089 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 300000 

upptagna lån 0 3941981 0 1812817 2980711 

amortering av skuld -2250882 0 -35668 0 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -2250882 3941981 -35668 1812817 3280711 

årets kassa flöde -11018 -33934 12039 -248057 281127 

Nettoomsättning  10298 9391 8335 6930 5716 

Soliditet  -1% 6% 8% 7% 5% 

resultat efter finansnetto  -1372 351 192 435 -62 

Antal anställda  12 8 10 8 6 

S:a Eget Kapital -167 306 306 300 237 

Totala Skulder 11776 14444 8279 7695 4633 

Kortfristiga Skulder 5347 4844 2967 2529 1652 

Totala Tillgångar 11609 14750 8585 7995 4870 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 216,12 183,12 215,81 193,55 440,64 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  475,97 546,04 602,18 588,91 1235,78 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 11609,00 14750,00 8585,00 7995,00 4870,00 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -15239,51 8643,92 5838,78 4964,55 8613,95 
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Skogsindustri (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 4000 357000 30000 15000 -315498 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1333000 1709000 1588000 1677000 1510336 

Betald inkomst skatt -33000 -126000 -144000 -88000 -16 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 1304000 1940000 1474000 1604000 1194822 

förändringar i varulager -91000 -39000 58000 15000 -9768 

förändringar i fordringar 110000 -331000 771000 
-

2068000 -70678 

förändringar i rörelseskulder 286000 525000 -371000 1062000 99365 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 1609000 2095000 1932000 613000 1213741 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -2153000 -1073000 -2669000 -477000 -1568240 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -100000 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 70000 11000 0 1037000 6751 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -2083000 -1062000 -2669000 460000 -1561489 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 449000 0 795000 0 62458 

amortering av skuld 0 -211000 0 
-

1410000 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 449000 -211000 795000 

-
1410000 62458 

årets kassa flöde -25000 822000 58000 -337000 -285290 

Nettoomsättning  12979 13082 10906 10131 8690 

Soliditet  35% 39% 38% 40%  

resultat efter finansnetto  4 357 30 15 -315 

Antal anställda  10 9 8 7 7 

S:a Eget Kapital 2381 2367 2136 1809 1641 

Totala Skulder 5155 4420 4106 3682 4031 

Kortfristiga Skulder 3246 2960 2465 2806 1745 

Totala Tillgångar 8281 7574 7030 6721 7142 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 312,12415 473,9819 470,53093 166,4856 301,1017 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  495,687 707,77027 783,77282 218,4604 695,5536 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 194,30021 276,60417 274,82219 91,20667 169,9441 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 675,76648 885,08661 904,49438 338,8612 739,635 
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Energi  (konkurs)       

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster -286202 -69840 -122098 565017 581368 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 800940 426418 467819 469177 392429 

Betald inkomst skatt -83 -602 -1552 -56 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 514655 355976 344169 1034138 973797 

förändringar i varulager -439366 -382600 270100 -313740 -11066 

förändringar i fordringar 
-

1354153 -631805 247808 -34985 -391668 

förändringar i rörelseskulder 667654 969332 645662 776171 374330 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A -611210 310903 1507739 1461584 945393 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -979041 
-

2687251 -614276 -607497 -13500 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 -325000 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 858465 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -979041 
-

2153786 -614276 -607497 -13500 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 500000 0 0 0 

upptagna lån 1241045 1111283 0 0 0 

amortering av skuld 0 0 -614268 -758635 -819254 

Erhållet koncernbidrag 90000 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 1331045 1611283 -614268 -758635 -819254 

årets kassa flöde -259206 -231600 279195 95452 112639 

likvida medel vid året början 286140 517740 238545 143093 30454 

likvida mede vid årets slut 26934 286140 517740 238545 143093 

Nettoomsättning  11660 6922 6057 6412 5376 

Soliditet  15% 21% 23% 24% 16% 

resultat efter finansnetto  -286 -70 -122 565 581 

Antal anställda  5 6 4 4 3 

S:a Eget Kapital 1233 1149 647 647 558 

Totala Skulder 6950 5322 3331 3423 2929 

Kortfristiga Skulder 2989 2946 1994 1774 1191 

Totala Tillgångar 8183 6471 3978 4070 3487 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder -37,30 -43,52 83,82 27,89 38,46 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  -204,49 105,53 756,14 823,89 793,78 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar -74,69 48,05 379,02 359,11 271,12 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -495,71 270,59 2330,35 2259,02 1694,25 
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Energi (verksamt) 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 296881 34399 -152063 -88524 -13345 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 34433 29456 23621 27465 31399 

Betald inkomst skatt -23063 0 0 0 -294 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 308251 63855 -128442 -61059 17760 

förändringar i varulager 271662 92121 -7983 69833 -1774 

förändringar i fordringar -15639 -23173 38989 35924 -28161 

förändringar i rörelseskulder -220154 -60768 62345 -25893 47575 
kassaflöde från den löpande 
verksamheten A 344120 72035 -35091 18805 35400 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -35009 -12115 -25120 -5000 -120000 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar -128000 0 0 0 0 
försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 
försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån 
investeringsverksamheten B -163009 -12115 -25120 -5000 -120000 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 23496 0 97364 

amortering av skuld -131628 -61046 0 -103883 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 28000 67500 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån 
finansieringsverksamheten C -131628 -61046 51496 -36383 97364 

årets kassa flöde 49483 -1126 -8715 -22578 12764 

Nettoomsättning  1367 672 245 486 867 

Soliditet  30% -7% -10% 7% 13% 

resultat efter finansnetto  297 34 -152 -89 -13 

Antal anställda  2 2 3 3 3 

S:a Eget Kapital 184 -56 -90 62 150 

Totala Skulder 489 840 962 875 1005 

Kortfristiga Skulder 210 429 490 427 453 

Totala Tillgångar 708 786 871 938 1156 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 0 0 0 0 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 703,72188 85,755952 -36,47713 21,491429 35,22388 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  1638,6667 167,91375 -71,61429 44,039813 78,1457 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 486,0452 91,647583 -40,28817 20,047974 30,62284 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 1870,2174 -1286,339 389,9 303,30645 236 
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Tillverkning (konkurs)       

Indirekt Metod 2005 2004 2003 2002 2001 

Resulat efter finansiella poster 182286 375834 -178923 -2126175 -1385123 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 5268 5268 84425 143891 163315 

Betald inkomst skatt 0 0 0 0 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 187554 381102 -94498 -1982284 -1221808 

förändringar i varulager -163448 79116 466994 440000 1880000 

förändringar i fordringar 2274560 
-

3537966 -445455 1262952 -405947 

förändringar i rörelseskulder 
-

1862499 2928935 343135 129949 47986 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 436167 -148813 270176 -149383 300231 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -12500 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -61546 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 3200 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 74400 0 112263 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B 74400 0 115463 0 -74046 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 500000 0 0 0 

upptagna lån 0 0 0 0 0 

amortering av skuld -379849 -383457 -292295 -4931 -88913 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -379849 116543 -292295 -4931 -88913 

årets kassa flöde 130718 -32270 93344 -154314 137272 

Nettoomsättning  4992 5425 4409 736 3739 

Soliditet  -10% -10% -60% -50% -40% 

resultat efter finansnetto  182 376 -156 -2103 -139 

Antal anställda  5 5 5 6 5 

S:a Eget Kapital -338 -569 -1446 -1290 812 

Totala Skulder 4127 6413 3868 3840 3739 

Kortfristiga Skulder 2511 4373 1444 1101 971 

Totala Tillgångar 3789 5844 2422 2550 4551 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 105,69 -23,20 69,85 -38,90 80,30 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  173,70 -34,03 187,10 -135,68 309,20 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 115,11 -25,46 111,55 -58,58 65,97 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital -1290,4 261,53 -186,84 115,80 369,74 
 



 

 

80 

 

Tillverkning (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 276329 42035 709813 434486 954602 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 122631 128806 189243 227854 206287 

Betald inkomst skatt -62285 -163683 -271606 -111226 -218786 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 336675 7158 627450 551114 942103 

förändringar i varulager -353869 399368 701838 -48974 
-

1039352 

förändringar i fordringar 1039495 -405910 -354392 1116212 -246560 

förändringar i rörelseskulder -509203 -191305 309711 
-

1069695 185495 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 513098 -190689 1284607 548657 -158314 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -141113 -59864 -169040 -107835 -135300 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B -141113 -59864 -169040 -107835 -135300 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 0 242870 0 

amortering av skuld -200000 -200000 -700000 0 -142860 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning -100000 -100000 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -300000 -300000 -700000 242870 -142860 

årets kassa flöde 71985 -550553 415567 683692 -436474 

Nettoomsättning  9372 9707 10759 12193 13091 

Soliditet  57% 52% 49% 43% 37% 

resultat efter finansnetto  276 42 710 434 955 

Antal anställda  5 5 4 4 4 

S:a Eget Kapital 3847 3802 3510 2851 3470 

Totala Skulder 3112 3821 4212 4603 5531 

Kortfristiga Skulder 812 1321 1512 1203 2374 

Totala Tillgångar 7621 8216 8829 8781 9386 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 164,8772 -49,9055 304,98742 119,1955 -28,6230 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  631,8941 -144,352 849,6078 456,074 -66,6866 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 67,32686 -23,2094 145,49858 62,48229 -16,8670 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 133,3761 -50,1549 365,9849 192,4437 -45,6236 
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Heminredning  (konkurs)       

Indirekt Metod 2006 2005 2004 2003 2002 

Resulat efter finansiella poster 49046 -90960 10820 7026 -91229 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 52680 49371 41771 57512 0 

Betald inkomst skatt 0 0 -9553 0 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 101726 -41589 43038 64538 -91229 

förändringar i varulager 200662 -424527 -49299 -476378 -451077 

förändringar i fordringar 74452 91531 -76698 76230 -170772 

förändringar i rörelseskulder -396811 248249 -313214 448476 611502 
kassaflöde från den löpande verksamheten 
A -19971 -126336 -396173 112866 -101576 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -5595 -53620 -3520 -10784 -195723 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -81052 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -5595 -53620 -3520 -10784 -276775 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 100000 0 0 100000 

upptagna lån 0 59907 417453 0 206006 

amortering av skuld 0 0 0 -75816 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 75000 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 0 159907 417453 -75816 381006 

årets kassa flöde -25566 -20049 17760 26266 2655 

Nettoomsättning  2763 4777 5160 2836 969 

Soliditet  9% 4% 4% 4% 9% 

resultat efter finansnetto  49 -91 11 7 -91 

Antal anställda  2 3 2 2 2 

Totala Skulder 1206 1603 1295 1190 818 

Kort Fristiga Skulder 1206 995 747 1060 612 

Totala Tillgångar 1301 1648 1331 1226 901 

S:a Eget Kapital 150 101 92 91 83 

Kassaflödet (A) / Totala skulder -16,56 -78,81 -305,93 94,85 -124,18 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga skulder  -16,56 -126,97 -530,35 106,48 -165,97 

Kassaflödet (A) / Totala tillgångar -15,350 -76,660 -297,65 92,0603 -112,73 

Kassaflödet (A) / Eget kapital  -133,14 -1250,8 -4306,2 1240,28 -1223,8 
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Heminredning (verksamt)      

Indirekt Metod 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 76095 695 5728 -85959 13815 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 0 0 0 0 0 

Betald inkomst skatt -17802 0 0 0 -5558 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 58293 695 5728 -85959 8257 

förändringar i varulager -82426 -140718 92974 -94899 59335 

förändringar i fordringar 17552 -100676 -122803 -56471 914 

förändringar i rörelseskulder 40799 348339 -20530 288015 -105451 

kassaflöde från den löpande verksamheten A 34218 107640 -44631 50686 -36945 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar -170 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -170 0 0 0 0 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 0 0 

upptagna lån 0 0 0 0 0 

amortering av skuld 0 0 0 0 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 -10000 -10000 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 0 0 0 -10000 -10000 

årets kassa flöde 34048 107640 -44631 40686 -46945 

Nettoomsättning  3764 2737 2306 1235 924 

Soliditet  29% 27% 35% 34% 51% 

resultat efter finansnetto  76 1 7 -86 14 

Antal anställda  2 2 2 1 1 

S:a Eget Kapital 444 386 365 347 457 

Totala Skulder 1077 1037 688 709 421 

Kortfristiga Skulder 1077 1037 668 709 421 

Totala Tillgångar 1522 1423 1074 1089 897 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 31,771588 103,79942 -64,8706 71,489422 -87,7553 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  31,771588 103,79942 -66,8128 71,489422 -87,7553 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 22,48226 75,643008 -41,5558 46,543618 -41,18729 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 77,067568 278,8601 -122,276 146,06916 -80,84245 
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Transport  (konkurs)       

Indirekt Metod 2005 2004 2003 2002 2001 

Resulat efter finansiella poster 724296 96113 503612 -292290 -22393 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1465985 1113096 509425 425032 220457 

Betald inkomst skatt 0 0 0 0 0 
kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 2190281 1209209 1013037 132742 198064 

förändringar i varulager 0 0 0 0 0 

förändringar i fordringar -239994 122918 -448368 -13627 -380209 

förändringar i rörelseskulder 428901 650832 293290 -367337 1898088 

kassaflöde från den löpande verksamheten A 2379188 1982959 857959 -248222 1715943 

investeringsverksamheten      

förvärv av materiella anläggningstillgångar -1872980 -3035639 -2667992 -324520 
-

2660400 

förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

förvärv av finansiella anläggningstillgångar -150000 0 0 0 0 

försäljning av materiella anläggningstillgångar 234795 484625 219699 596537 0 

försäljning av immatriella anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 

försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

kassaflöde ifrån investeringsverksamheten B -1788185 -2551014 -2448293 272017 
-

2660400 

Finansieringsverksamheten      

nyemission 0 0 0 315000 100000 

upptagna lån 0 802661 1740678 0 994905 

amortering av skuld -32560 0 0 -489244 0 

Erhållet Investeringsbidrag 24000 0 0 0 0 

utbetald utdelning 0 0 0 0 0 
kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C -8560 802661 1740678 -174244 1094905 

årets kassa flöde 582443 234606 150344 -150449 150448 

Nettoomsättning  11854 7332 4012 3612 1313 

Soliditet  15% 10% 12% 5% 3% 

resultat efter finansnetto  724 96 504 -292 -22 

Antal anställda  9 4 2 2 1 

Totala Skulder  5920 5524 4070 2037 2893 

Kortfristiga Skulder  2904 2475 1824 1531 1898 

Totala tillgångar  7344 6224 4674 2137 2971 

Eget Kapital  391 395 403 101 78 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 401,89 358,97 210,80 -121,86 593,14 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  819,28 801,20 470,37 -162,13 904,08 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 323,96 318,60 183,56 -116,15 577,56 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 6084,88 5020,15 2128,93 -2457,6 21999,27 
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Transport (verksamt) 2007 2006 2005 2004 2003 

Resulat efter finansiella poster 1758321 201126 68814 53988 427430 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1096574 1154928 1136565 1136565 1027953 

Betald inkomst skatt -167708 -85582 -126994 -33409 -336 
Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 2687187 1270472 1078385 1157144 1455047 

Förändringar i varulager 0 0 0 0 0 

Förändringar i fordringar -120528 127314 -98950 -43894 -206770 

Förändringar i rörelseskulder 196145 2978 123359 188811 382718 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
A 2762804 1400764 1102794 1302061 1630995 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
-

4829451 -91813 0 -826230 -2907000 

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 581400 0 0 0 285000 
Försäljning av immatriella 
anläggningstillgångar  0 0 0 0 0 
Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 
Kassaflöde ifrån investeringsverksamheten 
B 

-
4248051 -91813 0 -826230 -2622000 

Finansieringsverksamheten      

Nyemission 0 0 0 0 0 

Upptagna lån 1469337 0 0 0 1173023 

Amortering av skuld 0 -657444 -629412 -248990 0 

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 

Utbetald utdelning -180000 0 0 -10000 0 
Kassaflöde ifrån finansieringsverksamheten 
C 1289337 -657444 -629412 -258990 1173023 

Årets kassa flöde -195910 651507 473382 216841 182018 

Nettoomsättning  5582 3857 3715 3691 3306 

Soliditet  36% 37% 29% 25% 24% 

Resultat efter finansnetto  1758 201 69 54 427 

Antal anställda  4 4 4 4 4 

S:a Eget Kapital 1253 1022 809 489 416 

Totala Skulder 3907 2242 2896 3403 3463 

Kortfristiga Skulder 1562 1366 1363 1240 1051 

Totala Tillgångar 6864 3788 4327 4891 4614 

Revisionsberättelse (ren=1, oren=0) 1 1 1 1 1 

Kassaflödet (A) / Totala Skulder 707,1420 624,78323 380,79903 382,62151 470,97748 

Kassaflödet (A) / Kortfristiga Skulder  1768,760 1025,449 809,0931 1050,049 1551,850 

Kassaflödet (A) /Totala tillgånar 402,5064 369,7898 254,8634 266,2157 353,4883 

Kassaflödet (A) /Eget Kapital 2204,951 1370,610 1363,157 2662,701 3920,661 
 


