Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling
“Kontantstrømoppstillingen
skal gi en oversikt over
innbetalinger og utbetalinger
og forklare likviditetsendringer”
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Kontantstrømoppstilling
• Formålet med å presentere en kontantstrømoppstilling
er at man antar at informasjonsverdien av regnskapet
øker i forhold til resultatregnskap og balansen alene
• Kontantstrømmene er upåvirket av valg eller endring i
regnskapsprinsipper og estimater

• Deler oppstillingen i hhv.:
• Operasjonelle aktiviteter
• Investeringsaktiviteter
• Finansieringsaktiviteter

Resultatregnskap
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Tap på fordringer
Annen driftskostnad
Driftsresultat
Finansinntekt
Finanskostnad
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat

20x1
23 400 000
12100
-7 629 600
- 9 460 000
- 3 480 000
-32000
-976000
1 834 500
26700
-661200
1 200 000
-336000
864 000

Det ble ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i løpet av
20x1. Mot slutten av året solgte bedriften noe
gammelt utstyr for kr. 25 000. Utstyret var på
salgstidspunktet balanseført til kr. 12 900.
Bedriften investerte i nye maskiner for 1 MNOK i
løpet av 20x1. Det ble ikke solgt maskiner i løpet av
regnskapsåret. 1 MNOK av avskrivningene relaterer
seg til avskrivninger maskiner, øvrige avskrivninger
relaterer seg til selskapets balanseførte utstyr.
Posten annen kortsiktig gjeld er i sin helhet et
kortsiktig banklån.

Balanse
Eiendeler
Tomt
Maskiner
Annet utstyr
Anleggsaksjer
Sum anleggsmidler
Varer
Kundefordringer
Forskuddsbetalt lønn
Bankinnskudd/ kontanter
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

31.12.x1

31.12.x0

50 000
1 500 000
6 700 000
35 000
8 285 000
2 315 000
1 670 000
76 000
128 000
4 189 000
12 474 000

50 000
1 500 000
7 300 000
35 000
8 885 000
2 426 600
1 565 000
56 000
45 000
4 092 600
12 977 600

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital
Overkursfond
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Utsatt skatt
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Utbytte
Uopptjent inntekt
Skyldig husleie
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

1 500.000
60 000
1 551 000
3 111 000
356 000
7 600 000
7 956 000
487 000
247 000
300 000
75 000
125 000
173 000
1 407 000
12 474 000

1 500 000
60 000
987 000
2 547 000
267 000
8 600 000
8 867 000
548 000
298 000
400 000
120 000
197 600
1 563 600
12 977 600

Operasjonelle aktiviteter
• Operasjonelle aktiviteter er relatert til foretakets vare og
tjeneste produksjon (inngår som en del av varekretsløpet),
samt øvrige aktiviteter som ikke er investerings- eller
finansieringsaktiviteter
• Sammen med resultatregnskapet gir kontantstrømmer fra
operasjonelle aktiviteter informasjon om tidsforskjellen mellom
verdiskapning og realisering av denne i form av kontanter

Direkte eller indirekte metode?
• Direkte metode
– tar utgangspunkt i brutto
kontantstrømmer,
viser hvor stor del av f. eks
inntektene som er realisert i
kontanter i perioden

• Indirekte metode
• tar utgangspunkt i
periodens
regnskapsmessige resultat
og justerer for:
• ikke kontanttransaksjoner
• poster som er relatert til
investerings- eller
finansieringsaktiviteten

Direkte og indirekte metode
Salgsinnbetalinger
Utbetaling for varekjøp
Utbetalt lønn
Annen driftsutbetaling
Finansinnbetaling
Finansutbetaling
Utbetalt skatt

Direkte vs. indirekt metode
23 338 000
1 200 000
(7 579 000)
(336 000)
(9 480 000)
89 000
(971 000)
(51 000)
26 700
(12 100)
(661 200)
3 480 000
(298 000)
111 600
(105 000)
(20 000)
75 000
5 000
(61 000)

Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter

4 375 500

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Økning utsatt skatteforpliktelse
Reduksjon betalbar skatt
Gevinst ved salg anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Reduksjon varelager

Økning kundefordrinegr
Økning forskuddsbetalt lønn
Økning uopptjent inntekt
Økning skyldig husleie
Reduksjon leverandørgjeld
Netto kontantstrøm fra
4 375 500 operasjonelle aktiviteter

Direkte metode

Operasjonelle aktiviteter

Innbetaling fra salg
Inntekt opptjent i perioden
Periodens innbetaling

Inntekt opptjent i tidligere perioder
Inntekt ennå ikke opptjent

Innbetaling fra salg varer og tjenester
Salgsinntekter
23 400 000
Økning kundefordringer
(105 000)
Tap på fordringer
(32 000)
Økning uopptjent inntekt
75 000
Innbetaling fra salg varer og tjenester
23 338 000

Fra resultatregnskapet
Fra balansen (EI)
Fra resultatregnskapet
Fra balansen (GJ)

Innbetaling av renter mm.
Finansinnbetaling
Renteinntekter fra finansplasseringer er opptjent når de i henhold
til avtalen skal godskrives foretaket. Likviditetsoverføringer før
dette tidspunkt skal regnskapsføres som forskuddsbetalte renter
(GJ). I tilfeller hvor likviditets- overføringer ikke er funnet sted på
dette tidspunkt regnskapsføres kravet som en fordring.
Utbytte inntektsføres i normaltilfellet på tidspunktet hvor midlene
mottas.

Realiserte gevinster knyttet til selskapets plasseringer i verdipapirer
skal klassifiseres som innbetaling fra investeringsaktiviteter.
Urealiserte gevinster medfører ingen likviditetsendring
Renteinntekt kr. 26 700 er identisk med periodens innbetaling

Utbetaling for varer og tjenester
Utbetaling ved kjøp av varer
Varekostnad
Reduksjon varelager
Reduksjon leverandørgjeld
Utbetaling ved kjøp av varer

Andre driftsutbetalinger
Andre driftskostnader
Økning skyldig husleie
Andre driftsutbetalinger

7 629 600
(111 600)
61 000
7 579 000

976 000
(5 000)
971 000

Fra resultatregnskapet
Fra balansen (EI)
Fra balansen (GJ)

Fra resultatregnskapet
Fra balansen (GJ)

Utbetaling til ansatte
Utbetaling til ansatte
Lønnskostnader
Økning forskuddsbetalt lønn
Utbetaling til ansatte

Bruttolønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre ytelser

9 460 000
20 000
9 480 000

Fra resultatregnskapet
Fra balansen (EI)

Hva med skyldig feriepenger og arbeidsgiveravgift?

Utbetaling av renter mm.
Finansutbetaling
Renteutgifter skal kostnadsføres når de i henhold til avtale med
kreditor
skal belastes foretaket. Likviditetsoverføringer fra foretaket før dette
tidspunkt balanseføres som forskuddsbetalte renter (EI), mens
utbetalinger etter dette tidspunktet regnskapsføres som skyldige
renter (GJ).
Tap på finansielle eiendeler og nedskrivning finansielle eiendeler
(urealisert tap) medfører ingen utbetalinger.

Kjøp av finansielle eiendeler klassifiseres som
investeringsutbetalinger
Rentekostnad kr. 661 200 er identisk med periodens utbetaling

Utbetaling av skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt
skattevirkningen av midlertidige resultatforskjeller og underskudd
til fremføring.
Utbetalinger til betalbar skatt vil i normaltilfellet være knyttet til
forrige periodes ilignede skatt.
Utbetaling av skatt
Skattekostnad
Økning utsatt skatteforpliktelse
Reduksjon betalbar skatt
Utbetaling av skatt

336 000
(89 000)
51 000
298 000

Fra resultatregnskapet
Fra balansen (GJ)
Fra balansen (GJ)

• Direkte metode
• Operasjonelle
aktiviteter

Indirekte metode
Operasjonelle aktiviteter

Indirekte metode - løsning
kr. 864 000

kr. 3 511 000

kr. 4 375 500

864 000
89 000
(51 000)
(12 100)
3 480 000
111 600
(105 000)
(20 000)
75 000
5 000
(61 000)
4 375 500

Årsresultat
Økning utsatt skatteforpliktelse
Reduksjon betalbar skatt
Gevinst ved salg anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Reduksjon varelager
Økning kundefordrinegr
Økning forskuddsbetalt lønn
Økning uopptjent inntekt
Økning skyldig husleie
Reduksjon leverandørgjeld
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat vs.
kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter
Robustheten til presenterte kontantstrømmer i forhold til regnskapsmessig
resultat ble innledningsvis fremhevet som et viktig moment knyttet til
utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstillingen. Robustheten
til kontantstrøminformasjonen ble i denne sammenheng beskrevet som
regnskapsstørrelser upåvirket av valg av eller endringer i
regnskapsprinsipper og -estimater. Forholdet mellom årsresultat og netto
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter kan følgelig beskrives som:
Årsresultat = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter + periodiseringer

Investeringsaktiviteter

Investeringsaktiviteter
Oppstillingen over kontantstrømmer fra
investeringsaktivitetene skal som hovedregel presenteres
brutto. I den grad foretaket har utbetalinger til varer og
tjenester i tilknytning til balanseføring av egentilvirkede
anleggsmidler (materielle og immaterielle), skal også
disse klassifiseres som investeringsutbetalinger

Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter
Utbetaling ved kjøp maskiner
(1 000 000)
Utbetaling ved kjøp utstyr
(1 892 900)
Innbetaling ved salg utstyr
25 000
Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter
(2 867 900)

Inn og utbetaling immaterielle
eiendeler
Immaterielle eiendeler er er typisk delt inn i fire hovedgrupper,
forskning og utvikling (FoU), utsatt skattefordel, goodwill, samt
konsesjoner, patenter, varemerker og lignende. Til dette er å bemerke
at likviditetsvirkningen av endringer i utsatt skattefordel skal
klassifiseres som kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter, under
utbetaling av skatter. Goodwill er definert som en residual post ved
kjøp av virksomhet og skal følgelig heller ikke selges separat.

Inn- og utbetaling varige
driftsmidler
Anskaffelser i perioden vil i normaltilfellet øke balanseført verdi av
eiendelene lik betalingstransaksjonen, mens periodens salg reduserer
balanseført verdi tilsvarende balanseført verdi på salgstidspunktet. Hele
innbetalingen ved slike salg skal imidlertid klassifiseres som innbetalinger
fra investeringsaktiviteter.
Resultatføringen av avskrivningskostnader og urealisert reduserer
balanseført verdi av eiendelene uten noen tilhørende betalingstransaksjon,
mens reversering av tidligere nedskrivning vil øke balanseført verdi uten
noen tilhørende betalingstransaksjon.

Inn- og utbetaling varige
driftsmidler
Balansekonto
Maskiner
Inngående balanse
Utbetaling ved kjøp utstyr
Avskrivninger
Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter

1 500 000
1 000 000
(1 000 000)
1 500 000

Resultatelement

Kontantstrømmer
Balansekonto
Utstyr
Inngående balanse
Utbetaling ved kjøp utstyr
Gevinst ved salg utstyr
Salgssum utstyr
Avskrivninger
Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter

7 300 000
1 892 900
12 100
(25 000)
(2 480 000)
6 700 000

Resultatelement
Resultatelement

Inn og utbetaling finansielle
eiendeler
Anskaffelser i perioden vil i normaltilfellet øke balanseført verdi av
eiendelene lik betalingstransaksjonen, mens periodens salg reduserer
balanseført verdi tilsvarende balanseført verdi på salgstidspunktet. Hele
innbetalingen ved slike salg skal imidlertid klassifiseres som innbetalinger
fra investeringsaktiviteter. Forskjellen mellom resultatført renteinntekt og
innbetalte renter knyttet til obligasjoner kan endre balanseført verdi av
eiendelen. Renteinnbetalinger er imidlertid klassifisert som en operasjonell
aktivitet, og slike endringer i balanseført verdi av obligasjonen medfører
følgelig ingen betalingstransaksjoner som skal klassifiseres som
kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Likeledes vil resultatføringen av
urealiserte tap redusere balanseført verdi av eiendelene uten noen
tilhørende betalingstransaksjon. Tilsvarende vil reverseringen av tidligere
nedskrivninger øke balanseført verdi uten noen tilhørende
betalingstransaksjon.

• Investeringsaktiviteter

Innbetaling fra salg av AM
Utbetaling fra kjøp av AM

25 000
(2 892 900)

Konantstrøm fra investeringsaktiviteter

(2 867 900)

Finansieringsaktiviteter

Finansieringsaktiviteter
I kontantstrømoppstillingen skal foretakets innbetalinger knyttet til periodens
opptak av langsiktige lån og utbetalinger knyttet til nedbetaling på slike lån,
presenteres brutto. Også inn- og utbetalinger relatert til foretakets kortsiktige
forpliktelser skal som hovedregel presenteres brutto. Enkelte av foretakets
kortsiktige forpliktelser er imidlertid av en slik karakter at regnskapsbrukeren
ikke tilføres mer relevant informasjon om kontantstrømmen presenteres brutto.
Karakteristika ved slike forpliktelser vil blant annet være høy omløpshastighet
og korte løpetider. I slike tilfeller vil netto rapportering være tilstrekkelig.
Foretakets kassekreditt kan tjene som eksempel på kortsiktige forpliktelser der
det vil være hensiktsmessig å presentere inn- og utbetalinger netto. Likeledes
skal kontantstrømmer ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter,
tilbakebetaling av innskutt kapital og utbetaling av utbytte presenteres brutto.
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter
Betalt avdrag langsiktig gjeld
(1 000 000)
Utbetaling ved reduksjon kostisktig gjeld
(24 600)
Utbetalt utbytte
(400 000)
Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter
(1 424 600)

Inn- og utbetaling langsiktig gjeld
Periodens endringer i balanseført verdi knyttet til posten gjeld til kredittinstitusjoner vil som hovedregel skyldes gjennomførte betalingstransaksjoner,
det vil si betalte avdrag eller opptak av ny gjeld. Ved betalingsutsettelse for
påløpte renter ut over ett år vil det imidlertid kunne balanseføres som en
økning av den tilhørende langsiktige gjelden. Forskjellen mellom resultatført
rentekostnad og utbetalte renter knyttet til obligasjonslån kan endre
balanseført verdi av forpliktelsen. Renteutbetalinger er imidlertid klassifisert
som en operasjonell aktivitet, og slike endringer i balanseført verdi av
obligasjonslånet medfører følgelig ingen betalingstransaksjoner som skal
klassifiseres som kontantstrøm fra finansielle aktiviteter.

Langsiktig gjeld
Inngående balanse
Netto avdrag
Utgående balanse

8 600 000
(1 000 000)
7 600 000

Inn og utbetaling kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er i oppstillingsplanen for balansen delt inn i flere
hovedgrupper, konvertible lån, sertifikatlån, gjeld til kredittinstitusjoner,
leverandørgjeld, betalbar skatt, skyldige offentlige avgifter og annen kortsiktig
gjeld. Det må bemerkes at utbytte i kontantstrømoppstillingen skal
klassifiseres som egenkapitalutbetaling, mens endringer i leverandørgjeld,
skyldige avgifter til det offentlige og betalbar skatt er klassifisert som
kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter. Likeledes vil posten annen
kortsiktig gjeld kunne inneholde poster klassifisert som kontantstrømmer fra
operasjonelle aktiviteter, for eksempel påløpt, ikke betalt husleie.

Annen kostiktig gjeld
Inngående balanse
Netto avdrag
Utgående balanse

197 600
(24 600)
173 000

Inn og utbetaling egenkapital
Egenkapital er i oppstillingsplanen for balansen er gjerne delt inn i to
hovedgrupper innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Opptjent
egenkapital består i normaltilfellet av foretakets akkumulerte, ikke utdelte
årsresultater. Likviditetsvirkningen av endringer i opptjent egenkapital er
således klassifisert som kontantstrøm fra enten operasjonelle aktiviteter
eller investeringsaktiviteter.
Kontantstrømmer ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter,
tilbakebetaling av innskutt kapital og utbetaling av utbytte presenteres
brutto.

Utbytte
Inngående balanse
Avsatt utbytte (disponert årsresultat)
Utbetalt utbytte
Utgående balanse

400 000
300 000
(400 000)
300 000

• Finansieringsaktiviteter

Betalt avdrag langsiktig gjeld
Nedbetaling korsiktig gjeld
Utbetaling utbytte
Konantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(1 000 000)
(24 600)
(400 000)
(1 424 600)

Oppsummering
Salgsinnbetalinger
Utbetaling for varekjøp
Utbetalt lønn
Annen driftsutbetaling
Finansinnbetaling
Finansutbetaling
Utbetalt skatt

Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter

Direkte vs. indirekt metode
23 338 000
1 200 000
(7 579 000)
(336 000)
(9 480 000)
89 000
(971 000)
(51 000)
26 700
(12 100)
(661 200)
3 480 000
(298 000)
111 600

4 375 500

(105 000)
(20 000)
75 000
5 000
(61 000)
4 375 500

Innbetaling fra salg av AM
Utbetaling fra kjøp av AM

25 000
(2 892 900)

Konantstrøm fra investeringsaktiviteter

(2 867 900)

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Økning utsatt skatteforpliktelse
Reduksjon betalbar skatt
Gevinst ved salg anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Reduksjon varelager
Økning kundefordrinegr
Økning forskuddsbetalt lønn
Økning uopptjent inntekt
Økning skyldig husleie
Reduksjon leverandørgjeld
Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter

Betalt avdrag langsiktig gjeld
Nedbetaling korsiktig gjeld
Utbetaling utbytte
Konantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(1 000 000)
(24 600)
(400 000)
(1 424 600)

Direkte vs. indirekt metode
23 338 000
1 200 000
(7 579 000)
(336 000)
(9 480 000)
89 000
(971 000)
(51 000)
26 700
(12 100)
(661 200)
3 480 000
(298 000)
111 600

Salgsinnbetalinger
Utbetaling for varekjøp
Utbetalt lønn
Annen driftsutbetaling
Finansinnbetaling
Finansutbetaling
Utbetalt skatt

Operasjonalle

4 375 500

(105 000)
(20 000)
75 000
5 000
(61 000)
4 375 500

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Økning utsatt skatteforpliktelse
Reduksjon betalbar skatt
Gevinst ved salg anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Reduksjon varelager
Økning kundefordrinegr
Økning forskuddsbetalt lønn
Økning uopptjent inntekt
Økning skyldig husleie
Reduksjon leverandørgjeld
Operasjonalle

Innbetaling fra salg av AM
Utbetaling fra kjøp av AM
Investeringsaktiviteter

25 000
(2 892 900)
(2 867 900)

25 000 Innbetaling fra salg av AM
(2 892 900) Utbetaling fra kjøp av AM
(2 867 900) Investeringsaktiviteter

Betalt avdrag langsiktig gjeld
Nedbetaling korsiktig gjeld
Utbetaling utbytte
Finansieringsaktiviter

(1 000 000)
(24 600)
(400 000)
(1 424 600)

(1 000 000)
(24 600)
(400 000)
(1 424 600)

Netto kontantstrøm

83000

Betalt avdrag langsiktig gjeld
Nedbetaling korsiktig gjeld
Utbetaling utbytte
Finansieringsaktiviter

83000 Netto kontantstrøm

Case: Hva er galt her?

Case: Hva er galt her?

Case: Hva er galt her?

Case: Hva er galt her?

Takk for oppmerksomheten!
Kontaktdetaljer:
Navn: Terje Heskestad
Epost: terje.heskestad@uia.no
Mobil: 414 36 110

