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Kassaflöde är det svåraste rent konceptuellt för många att förstå. Kassaflöde är som
resultaträkningen ett flöde, men det har ingen påverkan av redovisningsregler som
resultaträkningen har. Det man ser är flödet av kassa i andra ord likviditeten, om det minskar
eller ökar kassan. Det enklaste exemplet man kan förklara skillnaden mellan resultat och
kassaflöde är genom avskrivningar, avskrivningar är något man gör i resultatet för att
kostnadsförda investeringar över den tid de har en ekonomisk livstid. Det är för att man inte
ska få stora slag i denna kostnadsföring av investeringar, men avskrivningar är inget som
påverkar kassaflödet för det är en nedskrivning av en tillgång i den verkliga världen har
ingen transaktion skett i avskrivningarna. Men investeringen påverkar kassaflödet i linje med
den verkliga världen, alltså när det sker en transaktion. Som i exemplet skulle en investering
påverka kassaflödet den gången du köper en maskin (vi säger att investeringen är en
maskin) och den gången du säljer den. Det är då du har verkliga transaktioner som påverkar
kassaflödet.

Även en svår del med kassaflödet som kan vara svår att greppa det rent konceptuella med
om ett resultat är positivt eller negativt. Ett högt kassaflöde är så klart positivt i sig, men en
investering i en ny maskin, ökning av varulager för att möte efterfrågan, utdelning, eller man
betalar av ett dyrt lån påverkar alla kassaflödet negativt men är i regel en positivt för
bolagets operationella.
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Kassaflödena är indelade i 3 delar kassaflöde från den löpande verksamheten (cash flow
from operating activities), kassaflöde från investeringsverksamheten (cash flow from
investing activities), och kassaflöde från finansieringsverksamheten (cash flow from
financing activities). Det brukar också rundas av med valutapåverkan innan man får
kassaflödet för året.

Kassaflöde från den löpande verksamheten delas in i två delar; Första är kassaflöde från
löpande verksamheten innan ändringar i rörelsekapitalet detta är vinsten men man har lagt



tillbaka avskrivningarna (som jag sa förut påverkar det inte kassaflödet, det är bara
redovisningstekniska). Andra delen är förändringar i rörelsekapital. Här ser man ändringarna
i varulager, ändring i kortfristiga fordringar, och kortfristiga skulder. Och här kan det vara
svårt intuitivt att förstå ökning av kortfristiga fordringar minskar kassaflödet, då man
använder kassa för att köpa kortfristiga tillgångar. Sen har vi hur kortfristiga skulder funkar,
de funkar tvärtom emot kortfristiga tillgångar, minskar kortfristiga skulder sjunker kassaflödet
och ökar kortfristiga skulder ökar kassaflödet. Som du förstår så sänker man dom kortfristiga
skulder med att ta från kassan och när de kortfristiga skulderna ökar så kassan för att det är
istället för att betala med kassa.

Sen har vi kassaflödet från investeringsverksamheten. Här är allt kassaflöde som påverkas
av anläggningstillgångar eller långfristiga tillgångar, även säger man rent
redovisningsmässigt att dessa är Capex kostnader (capital expenditures). Oftast är dessa
negativa påverkan på kassaflödet då du ökar oftast tillgångarna när företaget växer. Enda
gången man får ett positivt kassaflöde här är när bolaget säljer en anläggningstillgång.

Sist har vi kassaflödet från finansieringsverksamheten. Och här kan vi tänka tillbaka på
Balansräkningenavsnitt då vi prata om eget kapital och skuld sidan som även kallas
finansieringssidan av balansräkningen, dom rörelserna fångas upp här.

Om lån betalas tillbaka så påverkar det kassaflödet negativt, men tar upp mer lån så
påverkar det kassaflödet positivt. Nyemissioner påverkar så klart kassaflödet positivt och
motsvarigheten utdelning påverkar kassaflödet negativt.
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