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Kontantstrømanalyse 
 
 
Oppstillingsform og informasjonskrav 
 
Kontantstrømanalysens grunnelementer: 
 
 Hovedspørsmålet som analysen skal gi svar  

  på er: 
 

  * Hvilke faktorer har bidratt til selskapets 
kontantstrøm og endring i 
likviditetsreserven i løpet av perioden? 
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Hvorfor er kontantstrømmen vel så viktig som resultatet? 
 
 
 
Utgangspunkt 
 
* A B C D E F - regler: 
 Att Besitte Contanter Det Er Finessen 
 
 
* Ofte "vurderer og klassifiserer man seg" til et positivt 

resultat, f.eks.: 
 
 - For høy lagervurdering 

- For høy vurdering av fordringsmassen 
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- Klassifikasjon av ordinære kostnader som 
ekstraordinære 

- Aktivering av kostnader som burde vært 
utgiftsført 

- Manglende nedskrivninger av anleggsmidler 
- Etc. 

 
 
* I bedriftsøkonomiske investeringsanalyser brukes 

netto kontantstrøm 
 

Netto kontantstrøm over tid er den beste indikator på 
overlevelsesevnen 
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Kontantstrømanalysen som verktøy i regnskapsanalysen 
 
 
* Riktig utformet er kontantstrømanalysen et meget 

verdifullt verktøy ved analyse av regnskap. 
 
* Det viktigste spørsmålet er nesten alltid: 
 Vil selskapets kontantstrøm bli tilstrekkelig til å betjene 

selskapets forpliktelser overfor dets interessenter? 
 
* Sentrale spørsmål som kontantstrømanalysen må gi svar 

på i forbindelse med regnskapsanalysen er: 
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Kontantstrømanalyse for regnskap og budsjett 
 
* Gir en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og 

forklarer likviditetsendringer 
 

* Det er ikke sikkert at den lovregulerte oppstillingen for 
rapportbruk er mest egnet 

 

* Det bør legges vekt på å synliggjøre bruttoverdier da 
det er viktig å se både hvor pengene kommer fra og 
hvor de benyttes 

 

* Det skilles mellom reinvesteringer (erstatninger) og 
nyinvesteringer (ekspansjonsinvesteringer) 

 

* Det tas hensyn til ubenyttet kassekreditt som en del av 
likviditetsreserven 
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 1/ Hvor stort er kontantstrømbidraget fra den ordinære drift basert 
på normale betalingsbetingelser fra leverandører og det 
offentlige? 

 
 2/ Er kontantstrømmen fra den ordinære drift tilstrekkelig til å 

dekke avdrag på lån? 
 
 3/ Er det likvider tilbake i selskapet etter at avdrag er betalt til å 

betale utbytte/foreta privatuttak? 
 
 4/ Hvor store er reinvesteringene (erstatning investeringer) og 

hvor meget av finansieringsbehovet vedrørende disse dekkes 
ved salg av gamle anleggsmidler? 
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 5/ Hvor store er ekspansjonsinvesteringene? 
 
 6/ Hvor mye av samlede nettoinvesteringer er 

finansiert med ny langsiktig gjeld? 
 
 7/ Hvor stor er nødvendig restfinansiering av de 

samlede investeringene? 
 
 8/ Dekker den tilbakeholdte likviditet fra driften etter 

at avdrag er betalt den nødvendige 
restfinansieringen av investeringer? 
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 9/ Har selskapet en positiv ordinær netto kontantstrøm? 
 
 10/ Hvor stor er ekstraordinær kontantstrøm i form av endring i 

egenkapital, ekstraordinære poster og leverandør-
finansiering utover innvilgede betingelser? 

 
 11/ Hvor stor er årets netto kontantstrøm (sum innbetalinger ÷ 

sum utbetalinger)? 
 
 12/ Hvor stor er selskapets likviditetsreserve ved 

budsjettperiodens utløp? 
 
 
I vedlagte eksempel er det vist oppstillingsformer som svarer mer 
eller mindre godt på disse spørsmålene. 
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Eksempel på kontantstrømanalyse 
 

  Driftsresultat (EBIT) 
 + Ordinære avskrivninger 
 + Nedskrivning anleggsmidler (ført som ordinær post) 
 = EBIT DA 
 + Finansinntekter 
 - Finanskostnader 
 - Skatter 
 +/- Endring i lager debitorer og kreditorer 

(normale kredittbetingelser) 
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 
   
A = Driftens kontantstrømbidrag 1 
 - Ordinære avdrag på langsiktig gjeld 
 
B 

 
= 

 
Driftens kontantstrømbidrag 2 

 - Utbytte/ privatuttak 
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C 

 
= 

 
Tilbakeholdt likviditet 

 - Erstatnings-/reinvesteringer 
 + Salg av anlegg (til salgspris) 
   
 = Nødvendig finansiering av erstatningsinvesteringer 
 - Ekspansjonsinvesteringer 
 + Ny langsiktig gjeld 
 + Reduksjon av langsiktige fordringer 
 
D 

 
= 

 
Nødvendig selvfinansiering av investeringer 

 
E=C+D 

 
= 

 
Ordinær netto kontantstrøm 

 
F 

 
+/- 

 
Ny egenkapital/ tilbakebetaling av egenkapital 

 + Kreditter utover normale kredittbetingelser hos leverandør 
 - Ekstraord. nedbetaling langsiktig gjeld 
G +/- Ekstraordinære poster 
 
H=E+F+G 

 
= 

 
Årets netto kontantstrøm 

 + Likviditetsreserve 01.01 
 +/- Endring i limit driftskreditter 
  

= 
 
Likviditetsreserve UB 
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Hva karakteriserer en sunn kontantstrøm? 
 
 
 
Følgende forhold bør være tilstede samtidig: 
 

a) Driftens kontantstrømbidrag dekker ordinære 
avdrag på langsiktig gjeld 

 
b) Tilbakeholdt likviditet dekker den nødvendige 

selvfinansieringen av investeringene 
 
c) Selskapet styrker likviditetsreserven 
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Kontantstrømsanalyse 
 
 

 
 I bedriftsøkonomiske investeringsanalyser brukes 

netto kontantstrøm 
 

Netto kontantstrøm over tid er den beste indikator 
på overlevelsesevnen 
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Enkel kilde/Bruk analyse: 
 
 
Kapitalkilde: 

Økt egenkapital/Overskudd 
Økt gjeld 
Reduksjon eiendeler 

 
Kapitalbruk: 

Reduksjon egenkapital/Underskudd 
Reduksjon gjeld 
Økning eiendeler 
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Kontantstrømanalysen 
 
Når det gjelder kontantstrømanalysen, skiller vi mellom to 
metoder for oppsett: 
 
  * Direkte 
  * Indirekte 
 
Den direkte metoden lister opp hver enkelt kilde for inngående 
og utgående kontantstrøm fra driften. 
 
Den indirekte metoden starter med "Resultat før skattekostnad". 
Deretter blir dette resultatet konvertert til kontantstrøm ved hjelp 
av endringer i poster som debitorer, leverandørgjeld osv. 
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Kontantstrømanalysen 
 
 
Ved bruk av begge metodene er det nødvendig å forstå 
sammenhengen mellom: 
 
  * Resultatposter 
  * Balanseposter 
  * Kontantstrøm 
 
Vi skal starte med å konvertere poster i 
resultatregnskapet til kontantstrømmer. Dette er 
nødvendig for å finne kontantstrømmen fra driften. 
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