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1 Inledning

1.1 Bakgrund

År 1999 gick nästan 5 400 svenska företag i konkurs. Året dessförinnan var

antalet konkursföretag ca 7 5001. Vid konkurser går stora värden till spillo;

lager, maskiner och andra tillgångar i det konkursdrabbade företaget måste

säljas ut till ofta väsentligt lägre priser än de egentligen betingar,

konkursboets borgenärer gör förluster och ägarna förlorar det kapital de satt

in i företaget.2

Ett företag kan försättas i konkurs då det är på obestånd enligt

Konkurslagen 1 kap 2 §. Obestånd definieras som oförmåga att betala

fordringar som förfaller och att detta ej är tillfälligt. Exempel på obestånd

kan vara att förfallna fordringar överstiger de tillgångar som finns i

organisationen. I vissa fall är det dock inte så enkelt att avgöra om obestånd

föreligger. I detta läge får en prognos genomföras med hänsyn till bla

företagets förvärvsförmåga (t ex lönsamheten i företaget), möjlighet till

försäljning av tillgångar, branschens konjunktur och eventuell möjlighet att

få anstånd med betalningar. Ett företag kan således vara på obestånd även

om en fordran ännu ej förfallit till betalning och trots att tillgångarna

överstiger skulderna.

Genom att så snabbt som möjligt få rättvisande information om bolagets

ställning kan ägare och borgenärer vidta lämpliga åtgärder för att undvika

förluster i största möjliga mån. Kapitalplacerare kan tänka om vad gäller

                                                          
1 www.uc.se/uc/d_aktuellt/d02_konk_stat.htm, (2000-01-29)
2 Johnsson & Åvall, (1986)
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investeringar i aktier eller långivning, beslut angående anställningsavtal

kan omvärderas, kreditgivning i samband med leveranser av varor kan

undvikas och omförhandling av inköpsvillkor från leverantörer kan

genomföras.3

Vid bedömning av ett företags framtida betalningsförmåga och finansiella

utveckling räcker det inte med att enbart studera redovisat resultat då detta

ofta styrs av de redovisningsprinciper som tillämpats.4 Även

likviditetsutvecklingen kan vara felvisande för ett bolag som är på väg mot

obestånd, då de har en tendens att genom dag-för-dag-planering balansera

utbetalningar mot inbetalningar. Företaget tvingas att ta till lösningar som

ger tillfälliga likviditetslättnader men som endast uppskjuter den

likviditetsmässiga kollapsen. Sådana åtgärder kan vara ökad kortfristig

skuldsättning och försäljning av tillgångar som egentligen behövs för en

fortsatt verksamhet. 5

1.1.1 W. T. Grant Company´s konkurs
Largay och Stickney´s6 artikel om konkursbolaget W. T. Grant Company är

ett exempel som väl belyser problemen med redovisat resultat och som

visar att kassaflöden är grundläggande vid bedömning av ett företags

ekonomiska ställning. W. T. Grant var vid dess konkurs 1975 USA´s

största detaljistföretag. Fram till 1970 steg värdet på företagets aktier för att

plötsligt sjunka kraftigt 1972 efter att det av bolagets externredovisning

framkommit att andelen skulder blivit märkbart större och därmed hade

förändrat företagets kapitalstruktur till det sämre. Aktiens värde fortsatte att

sjunka ända fram tills konkursen. W. T. Grant´s konkurs tog många av

                                                          
3 Skogsvik, (1985)
4 Lee, (1985)
5 Kedner, (1975)
6 Largay & Stickney, (1980)
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finansmarknadens aktörer på sängen då företaget hade varit verksamt ända

sedan sekelskiftet och troget givit utdelning till aktieägarna från 1906 fram

till den sista utdelningen 1974. Dessutom hade de inte sett några tydliga

tendenser till problem inom företaget.

Orsaken till att marknaden först 1972 insåg att W. T. Grant hade

ekonomiska problem var att företagets redovisning visat en nettovinst och

en förändring av Working Capital provided by Operations (WCO =

nettovinst + avskrivningar) med en stabilt positiv trend. Vad dessa mått ej

lyckats avslöja för investerarna på aktiemarknaden var att bolaget under

decenniet före konkursen praktiskt taget inte genererat några pengar internt.

Den operativa verksamheten hade förlorat sin förmåga att ge positiva

pengaflöden. Efter det att möjligheterna att frigöra likvida medel uttömts

tvingades företaget att vända sig till externa kreditgivare vilket satte

bolaget i skuldfällan och gav investerarna tips om företagets ekonomiska

problem.

Det ovanstående ger klara tecken på att WCO inte alla gånger var en

särskilt lyckad variabel för att beskriva ett företags förmåga att generera

betalningsmedel internt, något som gärna förutsattes i den ekonomiska

litteraturen under 1960- och 1970-talen. I W. T. Grant´s fall var WCO

snarare en konsument av resurser istället för att vara en producent. Ett mer

rättvisande mått på förmågan att generera medel inom verksamheten är

kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet kan beräknas utifrån WCO och

uträkningen ser ut så här:
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WCO

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (-) / minskning (+) av lager
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga placeringar

±
Kassaflöde 

från 
rörelsen

=

Nedanstående diagram visar utvecklingen av WCO, nettovinst och

kassaflöde från rörelsen för W. T. Grant under en period från 1966 fram

tills konkursen 1975.

-180

-130

-80

-30

20

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

År

Miljoner 
dollar

WCO Nettoresultat Kassaflöde

Diagram 1: W. T. Grant Nettoresultat, WCO och Kassaflöde från rörelsen åren
1966 till 1975, ur Largay & Stickney, 1980, s. 54, egen bearbetning.

Diagrammet visar tydligt hur nettovinsten var relativt stabil ända fram till

1973 samtidigt som den operativa verksamheten var en nettokonsument av

betalningsmedel alla år förutom två (1968 och 1969). Även under dessa år

genererade rörelsen endast obetydliga mängder betalningsmedel. En analys

av denna oförmåga att generera pengar internt borde redan 10 år före
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konkursen ha givit investerarna en signal om att W. T Grant hade

ekonomiska problem.

1.2 Problemformulering

Varken balansräkningen eller resultaträkningen kan ge en helt korrekt bild

av ett företags förmåga att överleva. Båda rapporterna är behäftade med

osäkerhet och subjektiva bedömningar. Med hjälp av bokslutspolitik kan

tillgångar/förmögenhet, skulder och vinst påverkas. De viktigaste

instrumenten inom bokslutspolitiken utgörs av aktivering, värdering samt

olika former av avsättningar. Aktivering innebär möjlighet att sätta upp en

utbetalning som en tillgång och därmed erhålla ett bättre resultat än om

hela utbetalningen kostnadsförts direkt. Vidare kan val av värderingsmetod

av tillgångar bestämmas subjektivt inom vissa gränser vilket leder till

samma effekter som vid aktivering. Slutligen kan redovisat resultat i viss

mån styras till önskad nivå genom avsättningar och upplösningar av

periodiseringsfonder samt genom andra bokslutsdispositioner.7

Det är pga ovanstående problem viktigt vid bedömning av företagets

överlevnadsförmåga att även använda en uppställning som visar företagets

finansiella flöden.8 Till skillnad från redovisat resultat är penningflöden

svåra att manipulera. En krona är alltid en krona, varför betalningsflöden ej

med lätthet kan påverkas av kreativ bokföring9.

Att kunna identifiera företag som är på väg mot konkurs är ett ämne som

länge gått hand i hand med analys av finansiella nyckeltal. Den första

studien med syfte att förutsäga företagskonkurser gjordes redan 1935 under

                                                          
7 Sandin, (1993)
8 Elmgren-Warberg & Ingblad, (1980)
9 Hendriksen & van Beda, (1992)



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

6

den stora depressionen i USA.10 Sedan dess har flertalet liknande

undersökningar genomförts med olika metoder och varierande resultat. Det

rör sig till stor del om undersökningar från USA. I Sverige är ämnet så gott

som oberört med undantag för ett par doktorsavhandlingar inom området

på 1970- och 1980-talen. En relativt vanlig utgångspunkt i de amerikanska

studierna var att undersöka om kassaflöden kan ge tecken på allvarliga

finansiella problem som inte kan erhållas från balans- och

resultaträkningen.

Den redovisningsrapport som i Sverige redogör för kassaflöden är

finansieringsanalysen som enligt lag ska upprättas av vissa bolag11.

Finansieringsanalysen ska enligt ÅRL 6:3 visa bolagets finansiering och

kapitalinvesteringar under räkenskapsåret. Finansieringsanalysen syftar till

att komplettera balansräkningen genom att förklara förändringarna mellan

in- och utgående balans, sammanfatta finansierings- och

investeringsaktiviteterna samt rapportera förändring i rörelsekapital från

driften12. FASB13 menar att syftet med finansieringsanalysen först och

främst är att delge information om in- och utbetalningar under en given

period.

Flera forskare hävdar att finansieringsanalysen är en bättre

informationskälla än balans- och resultaträkningen när det gäller att

bedöma företags ekonomiska ställning, då den ger information om bolagets

förmåga att generera tillräckligt med kassaflöde för att klara av sina

                                                          
10 Sung, Chang & Lee, (1999)
11 Se avsnitt 3.8
12 Schroeder, (1991)
13 FASB (Financial Accounting Standards Board) är USA´s normgivande organisation
inom redovisning.
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finansiella åtaganden14. Om finansieringsanalysen är en bättre

informationskälla när det gäller att bedöma företags ekonomiska ställning

bör den vara en bättre indikator när det gäller att förutse konkurser. Därför

har vi valt att försöka besvara följande frågor:

(i) Kan nyckeltal från finansieringsanalysen användas till att förutse

konkurser?

(ii) Ger information från finansieringsanalysen tydligare signaler på

konkurser än information från balans- och resultaträkningen?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det med hjälp av information

från finansieringsanalysen går att förutse en konkurs.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka svenska aktiebolag som enligt 1975 års

aktiebolagslag måste upprätta finansieringsanalys och som varit

verksamma i minst 5 år.

Anledningen till att vi valt att undersöka konkurser istället för någon annan

form av finansiell kris är att konkurs är extremvarianten. Vi tror att en

extrem form av finansiell kris ger större möjlighet till att hitta tydliga

signaler på bolagens finansiella problem.

Tidpunkten då ett företag anses ha gått i konkurs är då konkursansökan

lämnats in till Tingsrätten.

                                                          
14 Lee, (1985)
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Den information från finansieringsanalysen som vi tänker undersöka är

information om kassaflöde från den löpande verksamheten, rörelsekapital,

investeringar i anläggningstillgångar, utdelning till aktieägare och

skuldsättning. Vi bedömer att dessa områden är viktiga delar av

finansieringsanalysen och att den inom dessa områden kan ge

tilläggsinformation till balans- och resultaträkningen.

Med att ”förutse konkurs” menar vi att kunna identifiera signifikanta

skillnader mellan ovanstående variabler från konkursbolag och variabler

från icke-konkursdrabbade bolag. En signifikant skillnad15 mellan

ovanstående variabler kan ge signaler som kan användas för att upptäcka

framtida konkurser.

1.5 Definitioner

Finansieringsanalys är det begrepp som används i Årsredovisningslagen

(1995:1554) och vi utgår ifrån att det är en variant av FAR 10 (se avsnitt

3.8.2). Kassaflödesanalys däremot anser vi vara en variant av RR 7 vilken

bygger på FAS 95 (se avsnitt 3.8.3). Redovisningsrådet (RR) har valt att

betrakta kassaflödesanalys och finansieringsanalys som synonyma begrepp.

Vi har liksom RR valt att betrakta kassaflödesanalys och

finansieringsanalys som synonyma begrepp. Med finansieringsanalys avser

vi både den traditionella finansieringsanalysen, som upprättas enligt FAR

10, och kassaflödesanalysen, som upprättas enligt RR 7.

                                                          
15 Se avsnitt 2.6.1
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Rörelsekapital definierar vi som omsättningstillgångar (likvida medel +

kortfristiga fordringar + förråd och varulager) minus kortfristiga skulder

(ex leverantörsskulder).

Med investeringar i anläggningstillgångar menar vi nettoinvesteringar i

materiella- (t ex maskiner och byggnader), immateriella- (t ex patent,

varumärken och goodwill) och finansiella anläggningstillgångar (t ex

andelar i dotterbolag och intressebolag).
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2 Metod

2.1 Litteraturstudie

För att få en övergripande bild om ämnesområdet började vi med att

studera tidigare undersökningar och litteratur om finansieringsanalysen.

Litteratursökningen har skett i Horizon och Libris [sökord:

”finansieringsanalys”, ”kassaflödesanalys”, ”kassaflöde”, ”cash flow”,

”konkurs” och ”accounting theory”] samt ABI/inform [sökord: ”cash

flow”, ”cash flow analysis”, ”accounting” och ”bankruptcy prediction”]. Vi

har även sökt direkt efter författare och deras verk. Dessa har vi fått fram

genom att studera referenser i böcker och artiklar. Valet av böcker och

artiklar baserades på våra subjektiva bedömningar om vad som verkade

vara relevant för studien.

2.2 Urval

I den undersökta populationen ingår aktiebolag, som enligt lag måste

upprätta finansieringsanalys16, som gått i konkurs under perioden

1998-06-01–1999-12-31. Då vi inte exakt vet hur många bolag som ingår i

populationen har vi gjort ett bedömningsurval.

Anledningen till att exakta antalet bolag inte gick att uppskatta beror på att

det inte fanns något tillfredsställande konkursregister. I registret ingick alla

aktiebolag som gått i konkurs under perioden och det fanns inte någon

möjlighet att på ett enkelt sätt få fram bolagen som ingick i vår population,

dvs de aktiebolag som måste upprätta finansieringsanalys. Därför har vi

med kravet på finansieringsanalys som utgångspunkt valt ut tio

                                                          
16 Se avsnitt 3.8.1
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konkursbolag med hjälp av register från KreditFakta17 och databasen

Affärsdata18. Vi studerade balansomslutningen hos konkursbolagen för att

se om den översteg det uppsatta kravet för minst de senaste fyra åren innan

konkurs.

Dessa tio konkursbolag har sedan matchats parvis med tio aktiva bolag som

har tagits fram med hjälp av CD-rom-skivan Market Manager. De

matchade bolagen har valts ut så att de har jämförbar omsättning och

balansomslutning med konkursbolagen året innan konkursen och att de

varit verksamma inom en liknande bransch (SNI-92). Utgångspunkten för

matchningen var att de icke-konkursdrabbade bolagen skulle ha jämförbara

förutsättningar med konkursbolagen. Matchningen har skett utan att vi har

granskat undersökningsmåtten hos de matchade bolagen i förväg.

2.3 Undersökta bolag

Eftersom vissa av de ”överlevande” bolagen haft önskemål om att vara

anonyma i undersökningen har vi valt att utelämna namnen på samtliga

undersökta bolag. Det kan vara av intresse att se vilka branscher bolagen

tillhört för att öka förståelsen av undersökningens resultat bla då företag

från olika branscher har olika kapitalstruktur. Dessa presenteras i Tabell 1.

                                                          
17 www.kredit.se, (2000-02-19)
18 www.ad.se, (2000-03-06)
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Verksamhet Antal bolag

Konsultverksamhet 2

Slakteriverksamhet 2

Detaljhandel 2

Gruvindustri 2

Träindustri 6

Tillverkningsindustri 6

Totalt 20

Tabell 1: De undersökta bolagens verksamhet

2.4 Datainsamling

Data om bolagen, som används i resultat- och diskussionsdelen, är hämtade

från bolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna för konkursbolagen

beställdes från Patent och Registreringsverket medan årsredovisningarna

från de icke-konkursdrabbade bolagen beställdes direkt från dessa. Bolagen

har undersökts från och med tre år före konkurs. Anledningen till att vi valt

en period om tre år beror på att vi tror att möjligheten att hitta några

signifikanta skillnader inte skulle öka med en längre period. Dessutom

riktar sig uppsatsen främst till externa intressenter vilka i första hand är i

behov av information för relativt kortsiktiga beslut.
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2.5 Undersökta nyckeltal

I detta avsnitt presenterar vi de nyckeltal vi använt oss av i undersökningen

för att försöka behandla undersökningsfrågorna.

2.5.1 Nyckeltal från finansieringsanalysen
Nyckeltalen från finansieringsanalysen kommer att definieras och

sammanfattas tydligt i Tabell 2 på sidan 16.

Kassaflöde från den löpande verksamheten:

En viktig anledning till att bolag går i konkurs borde vara att de inte längre

klarar av att internt generera kassaflöde. När det gäller kassaflödet tror vi

att konkursbolagen haft ett negativt flöde medan de överlevande bolagen

har ett positivt flöde. Vi har valt att dela upp kassaflödet i två olika poster,

kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK)19 och kassaflöde

från den löpande verksamheten20, eftersom det är den uppdelning som görs

i RR 7 Indirekt metod21, samt förändringen av dessa poster för att kunna se

hur kassaflödet utvecklats över de tre undersökta åren. Vi har valt att

relatera kassaflödet till tillgångar, totala skulder och omsättning för att se

om det finns några signifikanta skillnader mellan konkursbolagen och de

överlevande bolagen. Vi tror att konkursbolagen genererat mindre

kassaflöde i förhållande till dessa poster. Dessutom har vi valt att

undersöka nyckeltalet självfinansieringsgrad som är ett viktigt mått för att

uppskatta ett företags kapitalanskaffning och -användning.

                                                          
19 ITM i FAR 10, se avsnitt 3.8.2
20 ITM + Rörelsekapitalförändring (∆ RÖK) i FAR 10, se avsnitt 3.8.2
21 Se avsnitt 3.8.3
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Rörelsekapital:

Rörelsekapitalet visar skillnaden mellan kortfristiga tillgångar och

kortfristiga skulder, dvs ger indikation om på bolagets kortsiktiga

betalningsförmåga. Konkursbolagen borde därför ha en nedåtgående trend i

rörelsekapitalet eftersom de hamnat på obestånd. Vi har valt att undersöka

årets förändring av rörelsekapitalet.

Rörelsekapitalets användning som indikator för bolagens kortsiktiga

betalningsförmåga har kritiserats22. Detta beror bla på att det inte generellt

går att säga vad som är bäst; högt- eller lågt rörelsekapital. En

undersökning måste från fall till fall avgöra vad rörelsekapitalet består i och

hur det uppkommit. Ett stort rörelsekapital kan tyckas vara bra eftersom

kortfristiga tillgångar överstiger kortfristiga skulder. Ett högt rörelsekapital

behöver inte innebära god kortsiktig betalningsförmåga eftersom det kan

bestå av ett stort svårsålt lager och en liten kassa. Rörelsekapitalets storlek

behöver alltså inte vara direkt kopplad till bolagets likviditet.23 Därför har

vi även valt att dela upp rörelsekapitalet i dess komponenter för att kunna

bedöma rörelsekapitalutvecklingen hos de undersökta bolagen. Vi kommer

att undersöka årets förändring av kortfristiga fordringar, årets förändring

av varulager, årets förändring av kortfristiga skulder samt årets förändring

av likvida medel.

Investeringar i anläggningstillgångar:

Vi misstänker att bolag som närmar sig en konkurs kommer att minska sina

investeringar i anläggningstillgångar och har i vissa fall även börjat att sälja

av anläggningstillgångar för att få in pengar för att kunna betala förfallna

skulder. För att kunna ta reda på detta har vi valt att undersöka årets

                                                          
22 Kam, (1990)
23 Olson, Falkman & Pauli, (1995)
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förändring av investeringar, för att se om investeringstakten förändrats,

samt investeringsgraden för att se hur pass stora årets nettoinvesteringar i

anläggningstillgångar är i förhållande till anläggningstillgångarna vid årets

början.

Utdelning:

Konkursbolagen kan tvingas avskaffa utdelningarna till aktieägarna pga

brist på betalningsmedel då bolagen inte klarat av att generera medel åren

innan konkurs. Ett annat scenario kan vara att konkursbolagen försöker

dölja bolagets finansiella problem genom att dela ut medel till aktieägarna

och därmed försöka framstå som välmående.

Vi tror att utdelningen hos konkursbolagen uteblir åren innan konkurs och

vi kommer därför att undersöka om konkursbolagen delat ut några medel

till aktieägarna.

Skuldsättning:

Vi misstänker att när bolagen är på väg mot konkurs kommer de att öka

upplåningen för att klara av de löpande utgifterna. Upplåningen borde öka

ju närmare konkursen bolaget kommer. Därför har vi valt att undersöka

årets förändring i långfristiga skulder.
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Tabell 2 visar hur nyckeltalen från finansieringsanalysen beräknas:

Nyckeltal Täljare Nämnare

KF (före ∆ RÖK) / T Kassaflöde från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK)

Tillgångar

KF (före ∆ RÖK) / S Kassaflöde från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK)

Skulder

KF (före ∆ RÖK) / O Kassaflöde från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK)

Omsättning

∆ KF (före ∆ RÖK) Årets förändring av

kassaflöde från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK)

Kassaflöde från den

löpande verksamheten

(före ∆ RÖK) för året

innan

Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK)

Använda medel

KF / T Kassaflöde från den löpande

verksamheten

Tillgångar

KF / S Kassaflöde från den löpande

verksamheten

Skulder

KF / O Kassaflöde från den löpande

verksamheten

Omsättning

∆ KF Årets förändring av

kassaflöde från den löpande

verksamheten

Kassaflöde från den

löpande verksamheten

för året innan

∆ RÖK Årets förändring i

rörelsekapitalet

Rörelsekapitalet vid

årets början

∆ Likvida medel Årets förändring i likvida

medel

Likvida medel vid årets

början

∆ Kortfristiga fordr. Årets förändring i

kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar

vid årets början

∆ Varulager Årets förändring i varulager Varulager vid årets

början
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∆ Kortfristiga skulder Årets förändring i

kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder vid

årets början

Nettoinvesteringar / AT Årets nettoinvesteringar Anläggningstillgångar

vid årets början

∆ Nettoinvesteringar AT Förändring i

nettoinvesteringar

Föregående års

nettoinvesteringar

Utdelning (JA/NEJ)

∆ LS / LS Förändring i långfristiga

skulder

Långfristiga skulder vid

årets början

Tabell 2: Nyckeltal från finansieringsanalysen

2.5.2 Mått från balans- och resultaträkningen
För att kunna bedöma finansieringsanalysens användbarhet vid

konkursförutsägelse har vi valt att jämföra de framtagna nyckeltalen från

finansieringsanalysen med följande mått från balans- och resultaträkningen.

Nyckeltalen från balans- och resultaträkningen definieras och sammanfattas

i Tabell 3 på sidan 19.

Resultatmått:

Redovisat resultats förmåga att bedöma ett företags finansiella ställning har

kritiserats24. Vi har valt att undersöka om kritiken är befogad genom att

titta på redovisat resultat efter finansiella poster och hur detta resultat har

utvecklats procentuellt sett.

Likviditetsmått:

Likviditetsutvecklingen hos konkursbolagen kan vara felvisande då de kan

klara av de löpande utbetalningarna med hjälp av kortsiktiga lösningar som

endast uppskjuter den likviditetsmässiga kollapsen25. Vi misstänker dock,

                                                          
24 Falkman & Pauli, (1995)
25 Kedner, (1975)
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trots möjligheten till kortsiktig planering, att konkursbolagens likviditet är

betydligt sämre än de överlevande bolagens då vi tror att konkursbolagen

inte klarar av att generera medel internt och att detta uttrycker sig i sämre

likviditet. För att undersöka om detta stämmer har vi undersökt

likviditetsmåtten kassalikviditet och likviditetsgrad.

Skuldsättningsmått:

Finansieringsanalysen är till för att ge de externa intressenterna ytterligare

information om bolagens finansiering. För att undersöka om denna

finansieringsinformation är bättre än den från balans- och resultaträkningen

har vi valt att jämföra nyckeltalen från finansieringsanalysen med

genomsnittlig skuldränta (RS), soliditet och kortfristiga skulders andel av

totala skulder.

Lönsamhetsmått:

En orsak till konkurs borde vara bristande lönsamhet. Konkursbolagen

borde därför ha lägre lönsamhet än de överlevande bolagen och därför har

vi valt att undersöka lönsamhetsmåtten räntabilitet på totalt kapital (RT),

räntabilitet på eget kapital (RE) samt kapitalersättningsmarginalen,

eftersom de är de vanligast förkommande lönsamhetsmåtten vid

företagsanalys26.

                                                          
26 Carlsson, (1998)
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Nedanstående tabell sammanfattar måtten från balans- och

resultaträkningen.

Nyckeltal Täljare Nämnare

Red. resultat e. fin. post.

∆ Redovisat resultat efter

finansiella poster

Årets förändring i

redovisat resultat efter

finansiella poster

Föregående års redovisade

resultat efter finansiella

poster

Kassalikviditet Likvida medel inkl.

outnyttjad checkkredit +

kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Likviditetsgrad Likvida medel Omsättning

RS Finansiella kostnader Skulder

Soliditet Justerat eget kapital Tillgångar

KS / S Kortfristiga skulder Skulder

RT Resultat efter finansiella

poster + finansiella

kostnader

Tillgångar

RE Resultat efter finansiella

poster

Justerat eget kapital

Kapitalersättningsmarg. Resultat efter finansiella

poster + finansiella

kostnader

Omsättning

Tabell 3: Nyckeltal från balans- och resultaträkningen

2.6 Analys av data

Vid statistisk analys av data är syftet ofta att bestämma sambandet mellan

två eller flera faktorer. En av de mest användbara metoderna för denna typ

av analys är regressionsanalys, som omfattar grafiska och analytiska
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metoder för att bestämma samband mellan undersökningsvariabeln och en

eller flera förklarande variabler.27

I denna studie har regressionsanalysen använts för att försöka hitta

signifikanta skillnader mellan de konkursdrabbade och de icke-

konkursdrabbade bolagen med avseende på de olika nyckeltalen vi

undersökt. För att testa hur väl de olika nyckeltalen indikerar konkurs har

vi använt oss av en Discriminant Analysis. Analyserna har gjorts i

dataprogrammet MINITAB.

2.6.1 Regressionsanalys

Enkel linjär regressionsanalys går ut på att hitta samband mellan en

beroende och en oberoende variabel. Detta sker genom att anpassa en rät

linje till undersökningsmaterialet. Populationens enkla linjära

regressionsmodell ställs upp som följer:28

Y = α+ βX + ε

där Y är den beroende variabeln, vilken är den variabel som vi försöker

förklara (i vårt fall om bolaget gått i konkurs eller inte); X är den

oberoende variabeln – den förklarande variabeln vilken i vårt fall är något

av de olika nyckeltalen; och ε är felterm som står för den variation i Y som

inte kan förklaras av ekvationen. α är konstant som visar linjens skärning

på Y-axeln och β är regressionskoefficient som visar lutningen på linjen.29

                                                          
27 Andersson, Jorner & Ågren, (1994)
28 Aczel, (1996)
29 Aczel, (1996)
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I nästan alla fall finns det något linjärt samband mellan variablerna X och

Y dvs lutningen på linjen kommer antingen vara positiv eller negativ men

inte noll (om lutningen är noll finns det inget samband). Därför är det

viktigaste statistiska testet i regressionsanalysen testet om β är lika med

noll. Om vi antar att den sanna regressionen är lika med noll, dvs att det

inte finns något samband mellan X och Y, kan vi ställa upp en hypotes om

relationen mellan X och Y där:30

H0: β1 = 0

H1: β1 ≠ 0

För att vi utifrån vårt urval ska kunna säga någonting om populationen görs

en skattning utifrån detta. Urvalets linjära regressionsmodell ställs upp så

här:

Y(skattad) = a + bX

Urvalsmodellens variabler har samma innebörd som de i populationens

regressionsmodell (se ovan) med den skillnaden att de gäller för urvalet.

För att vi ska kunna göra antaganden om populationen utifrån vårt urval

antas att populationen är normalfördelad. Detta antagande görs eftersom

populationens medelvärde och standardavvikelse (spridningen av

observationer kring medelvärdet inom en grupp) är okänd. Populationens

normalfördelning överförs sedan till en sk t-fördelning (urvalets

fördelning). Medelvärdet för t-fördelningen är  alltid 0. Urvalets t-

fördelning visas i figur 1:

                                                          
30 Aczel, (1996)
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0- 1- 3 - 2  1  2  3

t-fördelning

t

Figur 1: t-fördelningen, Aczel s 219, egen bearbetning

För att testa hypotesen görs ett t-test utifrån t-fördelningen:

)(
t 2)-(n bs

b=   där s(b) är standardavvikelsen i b

Vid n = 20 ska t-värdet överstiga/understiga ± 2,101 för att nollhypotesen

ska kunna förkastas på 0,05 signifikansnivå. Överstiger t-värdet 2,101

(eller understiger –2,101) kan vi med 95 % säkerhet säga att det finns ett

samband mellan X och Y. För att hypotesen ska kunna förkastas på 0,01

signifikansnivå (99 % konfidensintervall) ska t-värdet överstiga/understiga

± 2,878.31 Konfidensintervallen och förkastningsnivåerna visas i figur 2:

0- 1- 3 - 2  1  2  3

t-fördelning

t

0,05 förkastningsnivå
0,01 förkastningsnivå

2,101

2,878

-2,101

- 2,878

0,05 förkastningsnivå
0,01 förkastningsnivå

95 % konfidensintervall

99 % konfidensintervall

Figur 2: t-fördelningen och konfidensintervall, Aczel s 260, egen bearbetning

                                                          
31 Se Aczel, (1996) Appendix C Tabell 3



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

24

Om nollhypotesen (H0) förkastas (t ex t-värdet för ett nyckeltal är 2,541,

vilket överstiger 2.101) så antas H1 gälla. Detta innebär att om

nollhypotesen är falsk kan vi säga att det finns statistiska bevis för att det

föreligger ett samband mellan att bolagen går i konkurs och ett visst

nyckeltal, dvs det finns en statistisk skillnad mellan konkursbolagen och de

överlevande bolagen avseende ett visst nyckeltal.

Vid regressionskörning i MINITAB erhåller vi även ett sk p-värde.

p-värdet anger sannolikheten för att förkasta nollhypotesen fast den

egentligen är sann. Om vi t ex vill testa nollhypotesen på 0,05

signifikansnivå ger ett p-värde som är mindre än 0,05 ett signifikant

testresultat.32

2.6.2 Discriminant Analysis
Discriminant Analysis är en metod för att klassificera olika grupper, vilket

är något som kan vara användbart vid konkursförutsägelse då det är viktigt

att statistiskt kunna avgöra sannolikheten för att ett visst bolag ska gå i

konkurs eller ej. Modellen används för att utifrån urvalet utveckla en

ekvation med vars hjälp vi försöker förutsäga värdet på en beroende

variabel, baserat på värdet av några oberoende variabler. Den beroende

variabeln är kvalitativ i Discriminant Analysis och består i vår

undersökning konkurs eller icke konkurs. De oberoende variablerna

motsvarar de nyckeltal vi tagit fram.33

Discriminant Analysis kan bäst översättas till Särskiljande Analys och den

tar fram den linjära kombinationen av de oberoende variabler som bäst

särskiljer de två grupperna. Med hjälp av modellen tas ett medelvärde för

                                                          
32 Andersson, Jorner & Ågren, (1994)
33 Aczel, (1996)
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de olika grupperna fram och antagandet görs att grupperna är

normalfördelade. Hela modellen bygger på att medelvärdena för de olika

grupperna är olika; om de är lika så kommer de två grupperna att helt

överlappa varandra. För att illustrera hur klassificeringen sker redovisas två

hypotetiska grupper, Grupp 1 och Grupp 2, nedan:34

C

• • 
• 

• • 

• • 
• 

• 
• • • 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

•
• 

Normalfördelning av grupperna vid
Discriminant Analysis

Discriminant Scale:
Linjen motsvarar den 
funktion som bäst särskiljer
de två grupperna.

Grupp 2Grupp 1

• 
• 

• • 

Figur 3: Den särskiljande funktionen, Aczel s 757, egen bearbetning.

De två gruppernas observationer är inringade och de klockformade

kurvorna nederst i figuren representerar gruppernas normalfördelning.

Linjen C i figuren har benämningen Cutting Score. Då en observation har

ett värde mindre än C klassificeras den som att den tillhör Grupp 1 och då

värdet är större än C klassificeras den till Grupp 2. I figuren finns ett

område som ligger till vänster om C men som lika gärna kan höra till

Grupp 2. Detta är sannolikheten för att modellen felaktigt klassificerar en

observation i Grupp 2 som tillhörande Grupp 1. Motsvarande område till

höger om C visar sannolikheten för att en observation från Grupp 1

klassificeras som en från Grupp 2.35

                                                          
34 Aczel, (1996)
35 Aczel, (1996)
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När det är dags att utvärdera hur väl de oberoende variablerna kan

klassificera bolagen är det viktigt att veta vad som ska anses vara en god

klassificering. En klassificering med säkerhet på 100 % är naturligtvis det

som bör eftersträvas, dvs att modellen placerar samtliga bolag i rätt grupp.

Frågan är dock hur dålig träffsäkerheten kan vara för att det ändå ska gå att

dra några slutsatser utifrån modellen. Antag att vi har 20 observationer av

ett nyckeltal varav hälften hör till konkursbolag och andra hälften hör till

icke-konkursbolag. Detta är fallet i vår undersökning då vi har 10 bolag ur

varje grupp. Om vi godtyckligt ger exempelvis konkursgruppen alla 20

observationerna, får klassificeringen en träffsäkerhet på 50 %. Vi måste

därmed förvänta oss att en modell ger bättre träffsäkerhet än 50 %, annars

kan vi klara oss lika bra utan den.36

För att kunna utvärdera hur väl nyckeltalen kan förutsäga konkurs räcker

det dock inte med att enbart studera den totala procenten som klassificerats

rätt. Två olika typer av felklassificeringar är nämligen möjliga. Feltyp I

inträffar då modellen klassificerar ett konkursbolag som ett överlevande

bolag och Feltyp II då överlevande bolag klassificeras som konkursbolag.

Feltyp I kan leda en investerare till att placera kapital i ett bolag som är

konkursmässigt. Feltyp II däremot innebär att investeraren avstår från att

placera kapital i ett bolag med vinstpotential. Feltyp I har i

forskningslitteraturen uppskattats vara betydligt mer kostsamt för

investerare än Feltyp II.37

                                                          
36 Aczel, (1996)
37 Lindsay & Campbell, (1996)
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2.7 Metodkritik

Det faktum att vi endast undersökt tio konkursbolag och tio överlevande

bolag har inneburit att säkerheten i resultaten blivit begränsad. Ett större

antal undersökta bolag hade ökat tillförlitligheten i resultaten.

Användningen av bedömningsurval innebär att möjligheten till

generaliseringar i stort sett försvinner. Vi anser att detta inte är något större

problem i vår undersökning då möjligheten till generaliseringar även vid

användande av sannolikhetsurval skulle ha varit begränsade pga

urvalsstorleken. Målet med uppsatsen är inte att ge en total bild över

populationen eller utveckla en modell som kan användas för alla branscher,

utan snarare ett försök att visa huruvida finansieringsanalysen har potential

som konkursförutsägare.

Då det inte fanns något tillförlitligt konkursregister innebar detta att vi inte

på förhand kunde vara säkra på om bolagen vi valt ut hade

finansieringsanalys för alla tre åren.  Detta har inneburit att vissa bolag har

saknat finansieringsanalys för något år och att ett visst bortfall finns för

några av nyckeltalen. Detta har inte haft någon större inverkan på resultaten

då bortfallet skett tre år innan konkurs och att det har varit relativt litet.
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3 Referensram

3.1 Grundsyn

Det kan vara passande att på ett tidigt stadium klargöra vår syn på extern

redovisning och då speciellt på finansieringsanalysen. Vi anser att extern

redovisning är nödvändig för företags fortlevnad. Utan den skulle

investeringar i bolagen minska samtidigt som  möjligheten att skaffa

krediter från leverantörer och finansinstitut skulle begränsas. Bolagen

skulle därmed få svårare att få in kapital för att klara den löpande

verksamheten. Vi anser att finansieringsanalysen är en relevant rapport när

det gäller att redogöra för bolagens finansiella ställning då balans- och

resultaträkningen inte ger en fullständig bild. Vi anser dock inte att

finansieringsanalysen helt ska ersätta balans- och resultaträkningen utan

vara ett viktigt komplement till dessa.

3.2 Redovisningens syfte

Det ställs allt högre krav på den externa redovisningsinformationen då

kapitalmarknaden globaliseras. Det är därför viktigt med någon form av

harmonisering av olika bolags affärsredovisning, vilken utgör ett viktigt

beslutsunderlag vid t ex externa investeringsbeslut38. Det finns en rad

intressenter; företagsledning, aktieägare, anställda, kunder, långivare och

myndigheter, som alla har behov av information om en organisations

ekonomiska ställning.

                                                          
38 Belkaoui, (1992)
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Det övergripande målet är att tillhandhålla information som är användbar

vid affärsmässiga och ekonomiska beslut. Målgruppen för redovisningen är

främst nuvarande och potentiella aktieägare och långivare. Dessa förutsätts

ha förkunskaper inom redovisning och de ska kunna tillgodogöra sig

informationen utan alltför stor arbetsinsats.39

Användbarheten av finansiell information ökar avsevärt om det går att göra

jämförelser mellan företag och över tiden. Företagen ska använda liknande

redovisningsmetoder och använda dessa konsekvent. Detta har inneburit att

behovet av enhetliga standards över nationsgränserna vuxit fram.40

Begreppet ”true and fair view” har sedan lång tid varit av central betydelse

för redovisningen och översätts i Sverige till rättvisande bild. Begreppet

innebär ett krav på att den externa redovisningen ska innehålla sådan

information att de externa intressenterna kan få en riktig bild av bolagets

ekonomiska situation.41

3.3 Redovisning av kassaflöden

”Financial reporting should provide information to help present

and potential investors and creditors and other users in assessing

the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash reciepts

from dividends or interest and the proceeds from the sale,

redemption, or maturity of securities or loans.” 42

Av ovanstående citat kan det utläsas att redovisat resultat, tillgångar,

skulder och liknande data inte är den enda information som användarna av

                                                          
39 FASB (SFAC1)
40 Belkaoui, (1992)
41 FAR
42 FASB, (1997 s. 1006)
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redovisning är intresserade av. Resultaträkningen och balansräkningen kan,

oavsett värderingsgrund, inte förväntas ge en fullständig bild av bolagets

utveckling och tillväxt över tiden. Resultaträkningen är en periodisering av

den operativa verksamheten (där kostnader passas ihop med intäkter under

ett räkenskapsår enligt matchningsprincipen), medan balansräkningen

reflekterar den finansiella positionen vid en viss tidpunkt (en stillbild av ett

företags tillgångar och finansieringskällor).43

Två exempel på aktiviteter som leder till snedfördelning vid

räkenskapsenlig redovisning är subjektiv uppskattning av värdeminskning

på tillgångar samt bedömning av skattekostnader.44 Begränsningarna i

balans- och resultatrapporterna leder till ett informationsgap, vilket i sin tur

har resulterat i att en kompletterande finansiell framställning utformats.45

Enligt Lee46 finns det en ekonomisk faktor som är avgörande vid värdering

av bolagets framtid och det är bolagets förmåga att överleva. Det kan därför

argumenteras att ägare och andra intressenter behöver information som gör

det möjligt för dem att utvärdera och förutsäga ett bolags utveckling och

tillväxt över tiden, dvs bolagets förmåga att överleva och betala utdelning,

löner och amorteringar. Den information som bäst indikerar bolagets

utveckling, överlevnad och förmåga att ge avkastning på investeringar är

kassaflöde. Att bolaget kan generera ett tillräckligt kassaflöde för att klara

av sina finansiella åtaganden är det som är viktigt för intressenterna.

                                                          
43 Lee, (1985)
44 Figlewicz & Zeller, (1991)
45 Lee, (1985)
46 Lee, (1985)
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Avsikten med finansieringsanalysen är att visa förändringen i en

organisations finansiella resurser under en period samt visa hur dessa

resurser har använts.47 Enligt FASB är syftet med finansieringsanalysen att

hjälpa intressenterna att uppskatta:48

•  bolagets förmåga att generera positiva framtida nettokassaflöden

•  bolagets förmåga att klara av sina åtaganden, förmåga att betala

utdelning och behovet av extern finansiering

•  anledningen till skillnader mellan nettoresultat och in- och utbetalningar

•  effekterna på bolagets finansiella position gällande dess investeringar

och finansiering

Finansieringsanalysen är i likhet med resultaträkningen en jämförelse av

händelser mellan perioder. Finansieringsanalysen inriktar sig på

förändringen av likvida medel medan resultaträkningen primärt avser

förklara årets resultat, vilka båda är poster som återfinns i

balansräkningen.49 Balansräkningen visar skillnaden mellan likvida medel

vid årets början och årets slut men den ger inget svar på frågan varför det

förändrats, vilket finansieringsanalysen gör.50

                                                          
47 Lee, (1985)
48 Epstein & Pava, (1992)
49 Olson, Falkman & Pauli, (1995)
50 Adolphson, (1999)
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3.4 Betalningsflöden i ett företag

Finansieringsanalysens uppbyggnad baseras på hur betalningsströmmarna

rör sig i ett företag. Figur 4 (se sidan 32) visar hur pengar flödar i ett

tillverkande företag. De runda cirklarna betecknar poster hämtade från

balansräkningen, de rektangulära härrör sig från resultaträkningen och de

ruterformade representerar olika intressenter. Strömmarna kan delas upp i

ett aktivt- (balansräkningens tillgångssida) och ett passivt kretslopp

(balansräkningens passiv-sida, dvs kapitalanskaffningen).

Modellen visar hur utbetalningar leder till inbetalningar och hur

kapitalbindning sker i olika delar av företaget (t ex i likvida medel, färdiga

produkter och fordringar). Ur ”kassan” (likvida medel) görs utbetalningar

som antingen kan hänföras till löpande utgifter och investeringsutgifter

eller till betalning av räntor/amortering, utdelning till ägare eller skatter.

De löpande utgifterna och investeringarna periodiseras och fördelas på

företagets produkter/tjänster. Försäljningen av produkterna/tjänsterna leder

till intäkter i form av fordringar som inbetalas och hamnar i ”kassan”. Detta

är det aktiva kretsloppet i figuren.

Posterna i det passiva kretsloppet (räntor och amortering till långivare,

utdelning till ägare och skatter till stat/kommun) leder precis som de i det

aktiva kretsloppet till inbetalningar i företaget. Långivarna kan ge nya lån,

ägarna kan sätta in nytt kapital i företaget och myndigheterna  kan besluta

om bidrag och subventioner. Inbetalningar från myndigheter har dock ett

svagare samband till företagets prestation än de övriga.
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3.5 Bedömning av företags finansiella kondition

Listan på variabler som kan användas för att bedöma ett företags finansiella

kondition kan göras lång. Enligt Kam51 finns det dock åtta aspekter som

bevisat sig vara betydelsefulla för de externa intressenterna:

•  Lönsamhet

•  Ekonomisk Ställning

•  Solvens (betalningsförmåga)

•  Likviditet

•  Finansiell risk

•  Operativ förmåga

•  Anpassningsbarhet till omvärlden

•  Finansiell flexibilitet

De åtta variablerna har enligt Kam något oklar innebörd och är inte

ömsesidigt uteslutande. Enligt Kam kan tre betydande aktiviteter som ett

bolag ägnar sig åt observeras, vilka påverkar bolagets finansiella kondition:

vinstgenererande-, finansierings- och investeringsaktiviteter.

Vinstgenererande aktiviteter presenteras i resultaträkningen och

finansierings- och investeringsaktiviteter är summerade i

finansieringsanalysen. Resultaträkningen säger ingenting om när pengar

mottagits eller betalats vilket finansieringsanalysen däremot ger

information om.52

                                                          
51 Kam, (1990)
52 Kam, (1990)
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Kam anser att alla de åtta ovanstående variablerna på ett eller annat sätt är

kopplade till bolagets kassaflöde och att finansieringsanalysen är ett viktigt

hjälpmedel vid bedömning av bolagets finansiella kondition. 53

Ekonomisk ställning, likviditet, solvens och finansiell risk är närbesläktade

begrepp som alla syftar till att indikera bolagets skuldbetalningsförmåga.

Ekonomisk ställning beskriver främst balansräkningens tillgångssida. Vid

bedömning av ett företags likviditet tas endast hänsyn till likvida medel och

kortsiktiga placeringar. Solvens är ett vidare begrepp än likviditet och

innebär att storleken och karaktären på tillgångar, skulder och eget kapital

samt kassaflödet ska innefattas i analysen. För att utvärdera företagets

finansiella risk studeras förhållandet mellan skulder och eget kapital.54

Nordgren55 menar att finansiella åtaganden ej betalas med lönsamhet utan

med pengar. Lönsamma aktiviteter behöver inte nödvändigtvis generera

pengar och kassagenererande aktiviteter är inte alltid lönsamma. Ett

lönsamt bolag kan plötsligt gå i konkurs pga oförmåga att uppfylla

åtaganden och ett företag med god tillgång på pengar kan överleva flera år

trots olönsamhet.

På lång sikt finns det ingen tydlig skillnad mellan lönsamhet och solvens.

För att ett företag ska överleva på lång sikt krävs det att det överlever på

kort sikt. Lönsamhet är en indikator på bolagets långsiktiga

överlevnadsförmåga medan solvens är en indikator på kort sikt. Solvens är

bolagets förmåga att betala skulder när de förfaller. Huvudfrågan  när det

gäller solvens är om inflödet av pengar är tillräckligt för att kunna täcka

                                                          
53 Kam, (1990)
54 Kam, (1990)
55 Nordgren, (1986)
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utflödet under samma period. Balansräkningen ger inget bra svar på denna

fråga. Den största delen av de pengar som bolaget kommer att erhålla under

kommande år finns inte representerade i den nuvarande balansräkningen

och de flesta av de åtaganden som måste uppfyllas är inte heller de med i

balansräkningen. Resultaträkningen ger inte heller något bra svar på denna

fråga på kort sikt. Solvens är relaterat till finansierings- och

investeringsaktiviteter och för att kunna bedöma ett bolags solvens behövs

finansieringsanalysen.56

Finansiell flexibilitet innebär, enligt FASB, företagets förmåga att använda

sina finansiella resurser för att anpassa sig till förändringar i de

samhällsekonomiska förhållandena. Enligt Kam är ett bolag finansiellt

flexibelt när de kan skaffa sig pengar för att dra fördel av nya

investeringsmöjligheter eller för att uthärda en oväntad förändring i

driftsförutsättningarna. Finansiell flexibilitet utvärderas efter bolagets

förmåga att (1) generera stora summor från normala verksamheten, (2)

erhålla ytterligare finansiering, (3) avveckla rörelsefrämmande tillgångar,

eller (4) modifiera sina operativa- och investeringsaktiviteter för att

generera mer kassaflöde på kort sikt. Finansieringsanalysen är viktig för

bedömningen av bolagets finansiella flexibilitet.57

Det är viktigt att poängtera att finansieringsanalysen och balans- och

resultaträkningen är kompletterande. Varken finansieringsanalysen eller

balans- och resultaträkningen kan var för sig ge en intressent all nödvändig

information som krävs för att bedöma företagets finansiella kondition.58

                                                          
56 Kam, (1990)
57 Kam, (1990)
58 Ingram & Lee, (1997)
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3.6 Forskning kring konkursförutsägelse

Sedan 1960-talet har flera modeller med syfte att förutse konkurser tagits

fram. Avsikten med modellerna är att de ska kunna särskilja

konkursdrabbade företag från icke konkursdrabbade företag. Morris59 är

kritisk till modellernas användbarhet. Han hävdar att de tillför väldigt lite

speciellt för noterade bolag men även för mindre privatägda bolag.

Tillståndet för de hårt finansiellt ansatta bolagen borde vara tydligt ändå

eftersom att värdet på deras aktier reflekterar detta.

Vi har dock en annan inställning än Morris då vi tror att det går att förutse

konkurser med hjälp av finansiella nyckeltal. Morris hävdar som stöd för

sitt argument att det inte är ovanligt att felmarginalen när det gäller att

särskilja konkursbolag från fortlevande företag är så pass hög som 20 %.

Tidigare studier har dock visat att det med hög säkerhet går att identifiera

konkursbolagen.

Mossman et al60 har testat de existerande modellerna i litteraturen för att

förutse konkurser och kommit fram till ingen fungerar fullt

tillfredsställande när det gäller att särskilja konkursbolag från vanliga

bolag. I Mossman´s undersökning är nyckeltalsmodeller bäst året före

konkurs medan kassaflödesbaserade modeller är bättre två till tre år före

konkursen.

                                                          
59 Morris, (1998)
60 Mossman, Bell, Swartz & Turtle, (1998)
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Av de undersökningar som genomförts har vi valt att presentera de studier

som är mest refererade i den ekonomiska forskningslitteraturen och som är

mest jämförbara med vår undersökning. Av dessa undersökningar är två

svenska, som inriktar sig på nyckeltal från balans- och resultaträkningen,

medan resterande är amerikanska, som främst inriktar sig på nyckeltal från

finansieringsanalysen. Undersökningarna presenteras i Tabell 4 på nästa

sida. Vissa av undersökningarna är något bristfälliga i sin presentation av

resultaten vilket på vissa ställen färgar av sig på vår framställning av dessa.

Vi har valt att redovisa undersökningarna utifrån de områden vår

undersökning omfattar; kassaflöde, rörelsekapital, likvida medel,

investeringar, utdelning, skuldsättning och lönsamhet.
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Studie Antal undersökta bolag Undersökt period

Casey & Bartczak61 60 konkursbolag och 230

överlevande bolag

1971-1982

Gentry, Newbold &

Whitford62

33 konkursbolag och

33 överlevande bolag

1970-1981

Gombola, Haskins, Ketz &

Williams63

77 konkursbolag och 167

överlevande bolag

1967-1981

Kedner64 124 konkursbolag och 116

överlevande bolag

1966-1970

Largay & Stickney65 Endast ett konkursbolag:

W. T. Grant Company

1966-1974

Lawson & Aziz66 49 konkursbolag och

49 överlevandebolag

1973-1982

Skogsvik67 51 konkursbolag och 328

överlevande bolag

1977-1980

Tabell 4: Presentation av tidigare forskning

3.6.1 Kassaflöde
Largay och Stickney´s68 studie om det konkursdrabbade bolaget W. T.

Grant visade att kassaflödet från rörelsen var en bättre konkursindikator än

både WCO och nettoresultat. Konkursbolagets nettovinst visade en positiv

trend samtidigt som en analys av kassaflödet från rörelsen69 borde givit

                                                          
61 Casey & Bartczak, (1984 & 1985)
62 Gentry, Newbold & Whitford, (1985 & 1987)
63 Gombola, Haskins, Ketz & Williams, (1987)
64 Kedner, (1975)
65 Largay & Stickney, (1980)
66 Lawson & Aziz, (1989)
67 Skogsvik, (1987)
68 Largay & Stickney, (1980)
69 Kassaflödet från rörelsen har klara likheter med Kassaflödet från den löpande
verksamheten (RR 7)
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investerarna en signal om bolagets ekonomiska problem redan tio år före

konkursen.70

Det har gjorts flertalet försök att klassificera konkursbolag med hjälp av

information om kassaflödet från rörelsen (Cash Flow From Operations,

CFFO71). Resultaten av undersökningarna skiljer sig dock åt.

Casey och Bartczak72 testade tre variabler: CFFO, CFFO/kortfristiga

skulder och CFFO/totala skulder. Variabeln CFFO har enligt författarna en

begränsning vid konkursförutsägelse då den inte tar hänsyn till bolagets

storlek och outnyttjade lånemöjligheter. De två andra måtten eliminerar

detta problem då CFFO relateras till bolagets långa respektive korta

skuldsättning. Författarna kom i undersökningen fram till följande:

•  Klassificeringssäkerheten för CFFO var endast marginellt bättre än

50 % för de två åren innan konkurs. Felprocenten berodde främst på att

överlevande bolag klassificerades som konkursbolag.

•  CFFO/kortfristiga skulder och CFFO/totala skulder visade något bättre

klassificeringssäkerhet än CFFO då den låg runt 70 % för de två åren

innan konkurs.

•  Författarnas slutsats blev att om alltför stor vikt läggs på kassaflödet vid

bedömningen av bolagens finansiella kondition kommer många

investerare och kreditgivare att klassificera friska bolag som finansiellt

krisdrabbade. Trots att många bolag under vissa perioder genererar ett

ringa kassaflöde så går de flesta inte i konkurs.

                                                          
70 Se avsnitt 1.1.1
71 I studierna har flertalet definitioner använts för kassaflöde från rörelsen. Innebörden
är dock i stort sett densamma, varav vi valt CFFO som samlingsbegrepp för kassaflöde
från rörelsen.
72 Casey & Bartzcak, (1984, 1985)
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Studien av Gombola et al73 visade i stort sett samma resultat som Casey

och Bartczak´s. Författarna kom fram till att CFFO inte verkade vara

någon god indikator på konkurser. Indikatorförmågan för CFFO var inte

signifikant för någon av de fyra åren innan konkurs. Även Gentry et al74

kom fram till att CFFO inte var någon bra indikator. Konkursbolagens

kassaflöde påvisade inga större skillnader jämfört med de överlevande

bolagens.

Lawson och Aziz75 kom däremot fram till att CFFO var en viktig variabel

för konkursförutsägelse då de överlevande bolagen genererade betydligt

större CFFO än konkursbolagen. Författarna anser att kassaflödesbaserade

modeller, oavsett om de kombineras med nyckeltalsmodeller eller ej,

uppvisar en högre förutsägelseprecision än andra modeller och en

överlägset tidig varningsförmåga.

3.6.2 Rörelsekapital
Gentry et al76 utförde 1985 en undersökning där de delade upp

finansieringsanalysen i åtta komponenter77, varav en av dessa var

rörelsekapital (exklusive likvida medel då detta ingick i modellen som en

egen komponent). Rörelsekapitalet gav inga tydliga signaler på konkurs.

För att utveckla resultaten av denna undersökning gjorde Gentry et al78 en

studie 1987 där de delade upp rörelsekapitalet i dess beståndsdelar

                                                          
73 Gombola, Haskins, Ketz & Williams, (1987)
74 Gentry, Newbold & Whitford, (1985)
75 Lawson & Aziz, (1989)
76 Gentry, Newbold & Whitford, (1985)
77 Var och en av komponenterna dividerades med Total Net Flow (TNF), dvs det totala
nettoinflödet av betalningar i verksamheten.
78 Gentry, Newbold & Whitford, (1987)



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

43

(kortfristiga fordringar, övriga kortfristiga fordringar, lager, kortfristiga

skulder och övriga kortfristiga skulder). Detta resulterade i att kortfristiga

fordringar blev en signifikant variabel året innan konkurs. Författarna till

studien drog slutsatsen att konkursbolagen tenderade att omvandla

fordringar och andra tillgångar till pengar året innan konkurs i ett desperat

försök att överleva.

3.6.3 Likvida medel
Likvida medels användbarhet vid konkursförutsägelse är inte klargjord.

Detta speglas av att resultaten från tidigare undersökningar skiljer sig åt:

•  Casey och Bartczak79 drog slutsatsen att bolagens reserv av likvida

medel var en viktig indikator för konkurs. Ju större reserv desto mindre

sannolikhet för konkurs.

•  Kedner80 gjorde iakttagelsen att kassalikviditeten och balanslikviditeten

var lägre i konkursbolagen än hos de överlevande bolagen. Även

Skogsvik fann att kassalikviditeten var signifikant lägre hos

konkursbolagen.

•  Lawson och Aziz81 samt Gentry et al82 kunde inte finna några skillnader

alls mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen med avseende

på förändringen i dess likvida medel.

3.6.4 Investeringar
Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar har i tidigare forskning visat

sig ge betydelsefulla signaler på konkurs. Av resultaten kan bla följande

utläsas:

                                                          
79 Casey & Bartczak, (1984, 1985)
80 Kedner, (1975)
81 Lawson & Aziz, (1989)
82 Gentry, Newbold & Whitford, (1985, 1987)



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

44

•  Gentry et al83 kom fram till att investeringar var en signifikant variabel

året innan konkurs. De drog slutsatsen att ju större nettoinvesteringar

året innan desto mindre är sannolikheten för konkurs.

•  Även Lawson & Aziz84 kom fram till att nettoinvesteringar var en

signifikant variabel året innan konkurs. De överlevande bolagen gjorde

betydligt större nettoinvesteringar i anläggningstillgångar än

konkursbolagen.

•  Möjligheten till att avyttra anläggningstillgångar var enligt Casey &

Bartczak85 en viktig indikator på konkurs. Ju svårare ett bolag hade att

avyttra anläggningstillgångar vid en eventuell kris desto större var

sannolikheten för konkurs.

3.6.5 Utdelning
Utdelning visade sig i undersökningen av Gentry et al86 vara en signifikant

variabel både ett och tre år innan konkurs. Utdelningen relaterades till totalt

nettoinflöde av pengar i företaget. Författarna fann ett mönster där

vacklande företag tenderade att förlora marknadsandelar och till slut fick

uppleva ett underskott i kassaflödet från rörelsen. Ofta innebar detta att

utdelningarna reducerades.

                                                          
83 Gentry, Newbold & Whitford, (1987)
84 Lawson & Aziz, (1989)
85 Casey & Bartczak, (1984, 1985)
86 Gentry, Newbold & Whitford, (1985, 1987)
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3.6.6 Skuldsättning
Bolagens skuldsättning har i tidigare forskning visat sig vara en användbar

indikator på konkurs. Detta visar sig bla av följande:

•  Casey & Bartczak87 visade i sin undersökning att skuldsättning i form

av totala skulder/eget kapital (skuldsättningsgrad) var en tydlig

indikator på konkurs då konkursbolagen hade betydligt större andel

skulder.

•  I undersökningen av Gombola et al88 var tillgångar/skulder den bästa

indikatorn på konkurs. Detta nyckeltal visade tydliga signaler för de fyra

åren innan konkurs då konkursbolagens skuldandel var betydligt högre.

•  Kedner89 kom fram till att skuldsättningsgraden växte och att soliditeten

avtog för konkursbolag medan den var stabil för överlevande bolag

under samma period.

•  Även Skogsvik90 kunde dra slutsatsen att soliditeten var lägre hos

konkursbolag än hos de överlevande bolagen för de två åren innan

konkurs. Skogsvik konstaterade att företrädesvis mindre företag med låg

soliditet drabbades av finansiell kris. Dessutom kom han fram till att

konkursbolagen hade högre genomsnittlig låneränta (RS) än de

överlevande bolagen.

                                                          
87 Casey & Bartczak, (1984, 1985)
88 Gombola, Haskins, Ketz & Williams, (1987)
89 Kedner, (1975)
90 Skogsvik, (1987)
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3.6.7 Lönsamhet

Av de undersökningar som vi studerat är det främst de två svenska som på

ett tydligt sätt undersökt lönsamhetsmått. Av dessa två studier kan följande

utläsas:

•  Skogsvik91 fann i sin undersökning att räntabilitet på totalt kapital (RT)

visade tydliga signaler för de två åren innan konkurs. De överlevande

bolagen hade högre lönsamhet än konkursbolagen.

•  Kedner92 gjorde iakttagelsen att rörelseresultat före

avskrivningar/omsättning sjönk i konkursbolag medan det var stabilt i

överlevande bolag.

3.6.8 Reflektioner kring tidigare studier
När vi har studerat tidigare undersökningar har vi upptäckt att resultaten

mellan dem varierar kraftigt. Vissa kommer fram till att det går att

förutsäga konkurser och vissa inte. Kassaflödesbaserade modeller är bäst i

en studie medan redovisningsmått fungerar bäst i nästa. Anledningen till

detta anser vi beror på främst tre faktorer:

•  analysmetod

•  urvalsstorlek

•  val av period

Vid genomgången av studierna har vi upptäckt att ett flertal analysmodeller

använts. Detta innebär att olika resultat kan erhållas från samma data.

Urvalsstorlekarna varierar också mellan de olika undersökningarna vilket

påverkar tillförlitligheten i resultaten. Dessutom har urvalen skett vid skilda

                                                          
91 Skogsvik, (1987)
92 Kedner, (1975)
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perioder. Möjligheten att förutsäga konkurs påverkas av de förhållanden

som råder i samhället vid den aktuella perioden då rekommendationer och

lagar ändras över årens lopp och konjunkturen förändras. Detta är en

anledning till att senare undersökningars resultat skilt sig från 1980-talets

undersökningar.

3.7 Finansieringsanalysens historia

3.7.1 Utvecklingen i USA

Finansieringsanalysen är på inget sätt något nytt. Ursprunget går att finna

ca 140 år tillbaka i tiden. Utvecklingen av finansieringsanalysen har främst

skett i USA och redan 1863 kompletterade The Northern Central Railroad

sin ordinarie redovisning med en bilaga som visade förändringen i

balansposten kassa, samt på vilket sätt denna uppkommit. 1900-talets första

decennium kom att bli de avgörande åren för finansieringsanalysens

utveckling. År 1902 presenterade U.S. Steel Corporation en kompletterande

rapport som beskrev förändringen i likvida medel och vad denna förändring

bestod i. Det banbrytande med rapporten var att den, till skillnad från de

tidigare, utgick från resultaträkningens nettoresultat som sedan justerades

för transaktioner som inte hade någon likviditetspåverkande effekt, såsom

t ex avskrivningar. År 1914 presenterade akademikern Seymour Walton en

rapport som visade en organisations likviditetsförändring i

rörelsekapitaltermer. Waltons åsikter har haft stor inverkan på

finansieringsanalysens framväxt.93

På 1950-talet började AICPA (American Institute of Certified Public

Accountants) intressera sig för finansieringsanalysen och 1971 kom deras

                                                          
93 Falkman & Pauli, (1995)
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viktigaste rekommendation94 inom området ut. I och med denna blev det

tvingande för vissa bolag att upprätta finansieringsanalys. FASB, som tog

över AICPA´s normskaparroll i början av 1980-talet, publicerade 1987 sin

slutgiltiga rekommendation om finansieringsanalysen, FAS 95; Statement

of Cash Flows. Det mest revolutionerande med denna rekommendation var

att finansieringsanalysen inte längre skulle vara kopplad till

resultaträkningen. I stället skulle de verkliga in- och utbetalningarna

identifieras. Likviditetsflöden skulle inte längre beskrivas i

rörelsekapitaltermer utan i kassaflödestermer. Detta innebar en övergång

från den traditionella finansieringsanalysen till kassaflödesanalys. IASC

(International Accounting Standards Comittee) gav 1993 ut en reviderad

upplaga av IAS 7 som helt bygger på de nya idéer som FASB infört.95

3.7.2 Utvecklingen i Sverige
I Sverige startade inte utvecklingen på finansieringsanalysområdet förrän i

början av 1960-talet. År 1962 presenterade ett svenskt bolag för första

gången en finansieringsanalys som ett komplement till den ordinarie

årsredovisningen. I 1975 års aktiebolagslag fastslogs vilka bolag som

skulle vara tvungna att upprätta finansieringsanalys. Bolagen skulle enligt

lagen redovisa finansierings- och investeringsaktiviteter samt förändringen

av rörelsekapital. 1980 ändrades lagen och kravet på redovisning av

rörelsekapitalförändringen avskaffades. FAR (Föreningen Auktoriserades

Revisorer) kom 1984 ut med en modifiering av sin tidigare

rekommendation FAR 10 vilken innebar att olika definitioner på likvida

medel kunde användas som alternativ till rörelsekapitalet.96

                                                          
94 APB 19; Reporting Changes in Financial Position.
95 Falkman & Pauli, (1995)
96 Falkman & Pauli, (1995)
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Redovisningsrådet utfärdade 1998 rekommendationen RR 7 Redovisning

av kassaflöden. Rekommendationen började tillämpas från och med 1999.

3.8 Lagar och rekommendationer

Den svenska lagstiftningen angående finansieringsanalysen är begränsad

till att fastslå att vissa bolag ska upprätta den som komplement till balans-

och resultaträkningen. Ansvaret för standardisering av

finansieringsanalysens utformning är lagd på privata organisationer vilka

arbetar för att fastställa god redovisningssed. Vi ska i detta avsnitt belysa

de vanligaste uppställningarna av finansieringsanalysen för att underlätta

förståelsen av rapporten och redogöra för informationsinnehållet.

3.8.1 Lagar
Enligt 2 kap 1 § 3 st Årsredovisningslagen (1995:1554) ska bolag, som

avses i 10 kap 12 § Aktiebolagslagen (1975:1385), förutom balans-,

resultaträkning och förvaltningsberättelse även upprätta en

finansieringsanalys i årsredovisningen. De bolag som avses i ABL 10:12 är

de bolag som ska ha auktoriserad revisor. Bolagen ska uppfylla något av

följande kriterier:

•  Bolagets nettotillgångar97, enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren, ska överstiga ett gränsbelopp som motsvarar

1000 basbelopp (för 1999 36,4 miljoner).

                                                          
97 Om de fastställda balansräkningarna har upprättats enligt ÅRL avses med
”tillgångarnas nettovärde” enbart balansomslutningen. I annat fall avses
balansomslutningen minskad med eventuellt redovisade passivposter för t ex
överavskrivningar.
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•  Antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren har i

genomsnitt överstigit 200.

•  Bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en

auktoriserad marknadsplats.

Även moderbolaget i en koncern ska upprätta finansieringsanalys enligt

ÅRL 7:3, om det är ett sådant bolag som avses i ABL 10:13. Moderbolaget

ska upprätta finansieringsanalys om:

•  Koncernens nettotillgångar, enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren, ska överstiga ett gränsbelopp som motsvarar

1000 basbelopp.

•  Antalet anställda i koncernen under de två senaste räkenskapsåren har i

genomsnitt överstigit 200.

I finansieringsanalysen ska, enligt ÅRL 6:3, bolagets finansiering och

kapitalinvesteringar under räkenskapsåret redovisas.

3.8.2 FAR 10
FAR har länge varit normgivande inom redovisningsområdet i Sverige. I

och med den revision som FAR gjorde av sin rekommendation, FAR 10 om

finansieringsanalyser, tilläts i stort sett alla utformningar då de godkände i

stort sett alla nya uppställningar från bland andra IASC och

Redovisningsrådet. Samtidigt som de tillät dessa tog de inte avstånd från de

äldre modellerna som fastslogs på 1970-talet.98 Detta har lett till att

utformningen av finansieringsanalysen varierat kraftigt mellan olika bolag.

                                                          
98 Olson, Falkman & Pauli, (1995)
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Den svenska finansieringsanalysen har tidigare följt FAR 10. I och med att

RR 7 trätt i kraft från och med bokslutet för 1999 har denna

rekommendation dragits tillbaka. Eftersom vi ska undersöka bolag för

perioden 1995-1998, då FAR 10 fortfarande tillämpades, redovisas

rekommendationen för att öka förståelsen för hur informationen i

resultatdelen tagits fram.

FAR 10 tillåter att medel (den post finansieringsanalysen utmynnar i)

antingen definieras som rörelsekapital (alternativ 1) eller som likvida medel

(alternativ 2). På de kommande sidorna redovisas FAR’s två förslag till

uppställning av finansieringsanalysen.99

                                                          
99 FAR 10: Finansieringsanalyser, (1999)
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FAR alternativ 1 (med rörelsekapital som medelsbegrepp)

Tillförda medel

Från årets verksamhet internt tillförda medel X

Försäljning av anläggningstillgångar X

Minskning av långfristiga fordringar X

Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägarna X

Ökning av långfristiga skulder X

Summa tillförda medel X

Använda medel

Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier X

Investeringar i aktier och andelar X

Ökning av långfristiga fordringar X

Minskning av långfristiga skulder X

Utdelning till aktieägare (andelsägare) X

Summa använda medel X

Förändring av rörelsekapital

(=summa tillförda medel minus summa använda medel) X

Specifikation av rörelsekapitalförändring

Ökning (+)/minskning (-) av varulager X

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga fordringar X

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder X

Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel X

Summa rörelsekapitalförändring X
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FAR alternativ 2 (med likvida medel som medelsbegrepp)

Tillförda medel

Från årets verksamhet internt tillförda medel X

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)

Ökning (-)/minskning (+) av varulager X

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar X

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder X X

X

Försäljning av anläggningstillgångar X

Minskning av långsfristiga fordringar X

Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägarna) X

Ökning av långfristiga skulder X

Summa tillförda medel X

Använda medel

Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier X

Investeringar i aktier och andelar X

Ökning av långfristiga fordringar X

Minskning av långfristiga skulder X

Utdelning till aktieägare (andelsägare) X

Summa använda medel X

Förändring av likvida medel

(=summa tillförda medel minus summa använda medel) X
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Från årets verksamhet internt tillförda medel ska specificeras i

finansieringsanalysen eller i not till denna. Specifikationen kan göras

antingen med utgångspunkt från (1) resultat före bokslutsdispositioner och

skatt (dvs efter finansiella poster) eller (2) utifrån rörelsens intäkter.

Exempel på de två specifikationerna redovisas nedan.

Specifikation 1

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt X

+ Avskrivningar som belastat detta resultat X

± Realisationsförlust/-vinst å sålda anläggningstillgångar X

– Skatt X

± Uttag från/insättning på spärrkonto för investering-

   och liknande fonder X

Från årets verksamhet internt tillförda medel X

Specifikation 2

Rörelsens intäkter X

– Rörelsens kostnader (exkl avskrivningar) X

Rörelseresultat före avskrivningar X

± Resultat från finansiella investeringar X

± Extraordinära intäkter/kostnader X

– Skatt X

± Uttag från/insättning på spärrkonto för investering-

   och liknande fonder X

Från årets verksamhet internt tillförda medel X
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3.8.3 RR 7

Redovisningsrådet (RR) bildades 1989 och har tagit över som normgivande

organisation efter FAR. RR ger ut sina rekommendationer med syfte att

anpassa svensk redovisning till internationell praxis. RR har klargjort att de

i största möjliga mån ska följa IASC´s rekommendationer för att få en

enhetlig standard inom redovisningsområdet.

I september 1998 kom rekommendationen om redovisning av kassaflöden

(RR 7) ut. Den har i viss mån tillämpats i noterade bolag redan innan den

publicerades tack vare Stockholms Fondbörs inregistreringskontrakt, som

innebär att bolagen på fondbörsen förbinder sig att följa god

redovisningssed och RR´s rekommendationer.

En tillämpning av RR 7 och dess krav på upplysningar leder till att

Årsredovisningslagens krav på redovisning av finansieringsanalys uppfylls.

I rekommendationen används dock benämningen kassaflödesanalys istället

för finansieringsanalys, vilket är en direkt översättning av ”cash flow” från

IASC´s rekommendation.

Kassaflödesanalysen ska utvisa företagets in- och utbetalningar under en

period. Betalningarna hänförs till löpande verksamhet,

investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Uppdelningen av

kassaflödet i kategorier ger information för bedömning av respektive

kassaflödes relativa betydelse för företagets finansiella ställning och

likviditetssituation samt av kassaflödenas inbördes samband.100

Kassaflödesanalysen kan upprättas enligt två alternativa metoder, direkt-

eller indirekt metod. IASC förordar visserligen den direkta metoden, men
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då den i praktiken används i liten utsträckning så godkänner organisationen

båda metoderna. Då RR ogärna går emot IASC´s rekommendationer

godkänns båda metoderna även i RR 7. Skillnaden mellan metoderna är

valet av ingångsbegrepp och de justeringar som detta val medför. Nedan

följer två exempel på uppställningar av kassaflödesanalys enligt RR 7.

                                                                                                                                                                         
100 RR 7 Punkt 8
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Kassaflödesanalys enligt Direkt metod (RR 7)

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder X

Utbetalningar till leverantörer och anställda X

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före betalda räntor och inkomstskatter X

Erhållen ränta X

Erlagd ränta X

Betald inkomstskatt X

Kassaflöde från den löpande verksamheten X

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag X

Förvärv av materiella anläggningstillgångar X

Försäljning av inventarier X

Kassaflöde från investeringsverksamheten X

Finansieringsverksamheten

Nyemission X

Upptagna lån X

Amortering av skuld X

Utbetald utdelning X

Kassaflöde från finansieringsverksamheten X

Årets kassaflöde (löpande + invest. + finans) X

Likvida medel vid årets början X

Kursdifferens i likvida medel X

Likvida medel vid årets slut X
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Kassaflödesanalys enligt Indirekt metod (RR 7)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster X

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm X

X

Betald skatt X

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital X

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning av varulager (+) X

Ökning av fordringar (–) X

Ökning av leverantörsskulder (+) X

Kassaflöde från den löpande verksamheten X

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag X

Förvärv av materiella anläggningstillgångar X

Försäljning av inventarier X

Kassaflöde från investeringsverksamheten X

Finansieringsverksamheten

Nyemission X

Upptagna lån X

Amortering av skuld X

Utbetald utdelning X

Kassaflöde från finansieringsverksamheten X

Årets kassaflöde (löpande + invest. + finans) X

(Förändring likvida medel redovisas likadant som i den direkta metoden)
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3.8.4 Skillnader mellan FAR 10 och RR 7

Vi ämnar i detta avsnitt kortfattat redogöra för några skillnader mellan

uppställningarna i FAR 10 och RR 7. Vi ska diskutera

rekommendationerna utifrån följande faktorer:

•  Medelsbegrepp

•  Ingångsbegrepp

•  Justeringar

•  Indelningar

Med medelsbegrepp menas finansieringsanalysens saldo, dvs den post som

rapporten utmynnar i. FAR 10 godkänner såväl rörelsekapital som likvida

medel som medelsbegrepp. Rörelsekapital, som syftar till att spegla

företagets mest likvida tillgångar, har kritiserats som medelsbegrepp då det

är tveksamt om så är fallet. En anläggningstillgång som kan säljas på en

andrahandsmarknad kan vara en mer likvid tillgång än ett lager vid dålig

efterfrågan. RR 7 godkänner enbart likvida medel som medelsbegrepp.

FASB anser att detta är ett mer konkret och lättbegripligt begrepp än

rörelsekapital. Till skillnad från rörelsekapital ger likvida medel en direkt

koppling till organisationens likviditet.101

Ingångsbegrepp är en term Falkman och Pauli102 använder för de olika

redovisningsbegrepp som kan förekomma i en finansieringsanalys. Om

resultat, intäkter eller kostnader är ingångsbegrepp är finansieringsanalysen

kopplad till resultaträkningen. Så är fallet med uppställningarna i FAR 10

samt den indirekta metoden i RR 7. Om däremot inkomster, utgifter,

                                                          
101 Falkman & Pauli, (1995 och 1996)
102 Falkman & Pauli, (1996)
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inbetalningar eller utbetalningar är ingångsbegrepp finns inte denna

koppling. Den direkta metoden i RR 7 utgår från in- och utbetalningar och

ger en tydlig beskrivning av företagets verkliga kassaflöden. Den direkta

metoden används dock sällan i praktiken då den är dyrare och mer

tidskrävande att framställa än den indirekta.103

När resultat, intäkter, kostnader, inkomster eller utgifter används som

ingångsbegrepp och likvida medel är medelsbegrepp måste justeringar

göras i finansieringsanalysen. Justeringarna kan delas upp i två kategorier:

1. Justeringar för icke likviditetspåverkande men resultatpåverkande

poster, såsom avskrivningar, realisationsvinster och -förluster. (FAR 10

alternativ 1 och 2 samt RR 7 indirekt metod.)

2. Justeringar för förändringar av rörelsekapitalet exklusive likvida medel,

dvs förändringar av kortfristiga fordringar, kortfristiga skulder, lager

etc. (FAR 10 alternativ 1 och 2 samt RR 7 indirekt metod.)

FAR 10 indelas i tillförda- och använda medel medan RR 7 delas in i

löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. Fördelen med en

indelning i tillförda och använda medel är att en överskådlig bild ges av de

totala in- och utflödena av medel under perioden medan indelningen i RR 7

har fördelen att det tydligt framgår vad driften har genererat, vilka

investeringar som har gjorts samt hur ett eventuellt under- eller överskott

har behandlats finansieringsmässigt.104

                                                          
103 Falkman & Pauli, (1996)
104 Falkman & Pauli, (1996)
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4 Resultat
I detta kapitel redovisar vi vår undersöknings resultat. Resultaten

presenteras i tabeller där de t- och p-värden105 vi erhållit för de olika

nyckeltalen redovisas. Orsaken till att vi valt att presentera t-värdet är att

det visar om det finns en signifikant skillnad mellan de två bolagsgrupperna

med avseende på det aktuella nyckeltalet (ju större t-värde desto större

skillnad). För att ett nyckeltal ska anses påvisa en signifikant skillnad i vår

undersökning ska t-värdet överstiga/understiga ±2.101. För att underlätta

för läsaren redovisar vi även p-värdet då det på ett tydligare sätt än t-värdet

visar hur signifikant skillnaden är mellan bolagsgrupperna avseende ett

visst nyckeltal (ju lägre p-värde desto större skillnad). I vår undersökning

ska p-värdet understiga 0,05.

I Appendix presenterar vi nyckeltalens medelvärden och standardavvikelser

för de två bolagsgrupperna.

4.1 Nyckeltal från finansieringsanalysen

4.1.1 Kassaflöde
Av de nio nyckeltal som baserades på kassaflödet påvisade fem

signifikanta skillnader mellan konkursbolag och överlevande bolag något

av de tre åren innan konkurs. Dock var det inget nyckeltal som gav några

tydliga signaler tre år innan konkurs. Resultaten av de kassaflödesbaserade

nyckeltalen presenteras i Tabell 5 (se även Tabell A1-A3 i appendix):

                                                          
105 Se avsnitt 2.6.1
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Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

KF (före ∆∆∆∆ RÖK) / T 0,68 0,504 2,58 * 0,019 1,54 0,140

KF (före ∆∆∆∆ RÖK) / S 1,65 0,116 3,05 ** 0,007 2,24 * 0,038

KF (före ∆∆∆∆ RÖK) / O 0,34 0,741 1,98 0,063 1,27 0,222

∆∆∆∆ KF (före ∆∆∆∆ RÖK) 1,34 0,199 1,62 0,122 0,78 0,445

Självfinansieringsgrad 1,13 0,273 1,54 0,141 0,03 0,978

KF / T -0,26 0,800 1,87 0,077 2,83 * 0,011

KF / S 0,44 0,664 1,67 0,112 3,02 ** 0,007

KF / O -0,80 0,435 1,36 0,191 2,20 * 0,041

∆∆∆∆ KF 0,55 0,592 0,71 0,484 1,31 0,207

* Signifikant på 0,05 nivå
** Signifikant på 0,01 nivå

Tabell 5: t-värden och p-värden för de kassaflödesbaserade nyckeltalen för de tre

åren innan konkurs

4.1.1.1 Kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK)

•  Tre konkursbolag och ett överlevande bolag hade negativt kassaflöde

från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) tre år innan konkurs. Två

år innan konkurs hade sex konkursbolag och endast ett överlevande

bolag negativt flöde. Året innan hade tre konkursbolag negativt flöde

medan alla överlevande bolag hade positivt flöde.

•  KF (före ∆ RÖK) / T gav tydliga signaler på konkurs två år innan

konkurs då konkursbolagen genererade betydligt mindre medel internt i

förhållande till dess tillgångar. Nyckeltalet gav dock inga tydliga

signaler varken året innan eller tre år innan konkurs.

•  KF (före ∆ RÖK) / S var det nyckeltal som gav tydligast signaler på

konkurs av de kassaflödesbaserade nyckeltalen. Två år innan konkurs

visade nyckeltalet signifikanta skillnader på 0,01 nivå och året innan

konkurs på 0,05 nivå.
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•  KF (före ∆ RÖK) / O visade inga signifikanta skillnader mellan

konkurbolagen och de överlevande bolagen för något av åren innan

konkurs.

•  ∆ KF (före ∆ RÖK) visade inte heller några tydliga signaler på konkurs.

Det fanns ingen tydlig trend för kassaflödet från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK) för varken konkursbolagen eller de

överlevande bolagen utan det varierade från år till år.

•  Självfinansieringsgraden gav inga tecken på konkurs för något av de

undersökta åren.

4.1.1.2 Kassaflöde från den löpande verksamheten

•  Tre år innan konkurs hade tre konkursbolag och två överlevande bolag

negativt kassaflöde från den löpande verksamheten. Året därefter hade

fem bolag negativt flöde, varav fyra var konkursbolag. Sju av tio

konkursbolag hade negativt kassaflöde från den löpande verksamheten

året innan konkurs medan tre överlevande bolag hade negativt flöde.

•  Nyckeltalen KF / T och KF / O påvisade skillnader mellan konkursbolag

och överlevande bolag året innan konkurs men kunde inte ge några

tydliga signaler två och tre år innan konkurs.

•  KF / S var signifikant på 0,01 nivå året innan konkurs men kunde,

liksom de övriga nyckeltalen som baserades på kassaflöde från den

löpande verksamheten, inte ge några klara signaler två och tre år innan

konkurs.

•  Det går inte att se någon tydlig trend i kassaflödet från den löpande

verksamheten vilket visas av ∆ KF som inte påvisade några skillnader

mellan bolagsgrupperna för något av åren innan konkurs.
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4.1.2 Rörelsekapital

Rörelsekapitalet visade inga signaler på en framtida konkurs då

rörelsekapitalet och dess beståndsdelar varierade kraftigt mellan åren.

Resultaten presenteras i Tabell 6 nedan (se även Tabell A4-A6):

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

∆∆∆∆ RÖK 0,56 0,585 1,01 0,327 -1,60 0,127

∆∆∆∆ Likvida medel -0,94 0,357 1,04 0,310 0,77 0,451

∆∆∆∆ Kortfristiga fordr. -1,21 0,241 -0,03 0,976 -0,15 0,886

∆∆∆∆ Varulager 0,06 0,950 0,21 0,834 -0,58 0,572

∆∆∆∆ Kortfristiga skulder -2,38 * 0,029 -0,92 0,369 0,12 0,906

* Signifikant på 0,05 nivå

Tabell 6: t-värde och p-värde för rörelsekapitalet och dess komponenter för de tre

åren innan konkurs

•  Varken förändringen av likvida medel, kortfristiga fordringar eller

varulager gav några signaler på en konkurs.

•  Förändringen av kortfristiga skulder visade signifikanta skillnader

mellan konkursbolag och överlevande bolag tre år innan konkurs. De

konkursdrabbade bolagen ökade sina kortfristiga skulder med i

genomsnitt 24 % medan de överlevande bolagen minskat dessa med i

genomsnitt 8 % (se Tabell A4). Dock fanns det inga signifikanta

skillnader ett eller två år innan konkurs.

4.1.3 Investeringar

Investeringsnyckeltalen gav inga signaler på konkurs för något av de tre

undersökta åren (se Tabell 7 och Tabell A7-A9).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
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t p t p t p

Nettoinvesteringar / AT -1,35 0,199 -1,76 0,097 -1,00 0,330

∆∆∆∆ Nettoinvesteringar i AT -1,10 0,289 -1,56 0,138 -0,58 0,569

Tabell 7: t-värde och p-värde för investeringsnyckeltalen för de tre åren innan

konkurs

4.1.4 Utdelning
Det gick inte att se några signifikanta skillnader mellan konkursbolagen

och de överlevande bolagen med avseende på om de delat ut medel eller ej.

Två år innan konkurs gav utdelning dock relativt god indikation om

konkurs (se Tabell 8).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

Utdelning 0,88 0,388 2,06 0,054 0,49 0,628

Tabell 8: t-värde och p-värde för utdelning för de tre åren innan konkurs

4.1.5 Skuldsättning
Det skuldsättningsmått (∆ LS / LS) som togs fram med hjälp av

finansieringsanalysen visade inga signifikanta skillnader mellan de två

bolagsgrupperna (se Tabell 9 och Tabell A10-A12).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

∆∆∆∆ LS / LS -2,02 0,058 -1,79 0,091 -1,53 0,143

Tabell 9: t-värde och p-värde för ∆ LS / LS för de tre åren innan konkurs

Konkursbolagen tenderade dock att öka sina räntebärande långfristiga

skulder medan de överlevande bolagen i genomsnitt minskade dessa

skulder.
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4.2 Nyckeltal från balans- och resultaträkningen

4.2.1 Redovisat resultat

Redovisat resultat efter finansiella poster gav inga klara signaler på

konkurs. Inte heller den procentuella förändringen av denna post visade

några signifikanta skillnader mellan konkursbolagen och de överlevande

bolagen (se Tabell 10 och Tabell A13-A15).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

Red. res. e. fin. post. -0,45 0,657 1,25 0,226 1,11 0,280

∆ Red. res. e. fin. post. 1,58 0,133 1,02 0,323 1,15 0,264

Tabell 10: t-värde och p-värde för redovisat resultat efter finansiella poster samt

dess förändring för de tre åren innan konkurs

Sex av tio konkursbolag och två av tio överlevande bolag redovisade ett

negativt resultat efter finansiella poster tre år innan konkurs. Antalet

konkursbolag som redovisade negativt resultat ökade från sex till nio av tio

bolag två år innan konkurs. För de överlevande bolagen var antalet tre av

tio. Året innan konkurs uppvisade hälften av konkursbolagen ett negativt

resultat efter finansiella poster medan samtliga överlevande bolag

redovisade ett positivt resultat.

4.2.2 Likviditet
Likviditetsmåtten kassalikviditet och likviditetsgrad visade inga

signifikanta skillnader mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen

(se Tabell 11 och Tabell A16-A18).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
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t p t p t p

Kassalikviditet 1,67 0,113 1,68 0,111 0,84 0,410

Likviditetsgrad 1,32 0,205 1,59 0,129 1,07 0,297

Tabell 11: t-värde och p-värde för likviditetsmåtten för de tre åren innan konkurs

4.2.3 Skuldsättning
Skuldsättningsmåtten var de som gav tydligast signaler om en konkurs av

nyckeltalen från balans- och resultaträkningen (se Tabell 12 och Tabell

A19-A21).

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

RS -1,14 0,269 -2,04 0,057 -4,24 ** 0,001

Soliditet 2,58 * 0,019 3,91 ** 0,001 3,53 ** 0,002

KS / S 0,73 0,478 1,19 0,248 1,94 0,068

* Signifikant på 0,05 nivå
** Signifikant på 0,01 nivå

Tabell 12: t-värde och p-värde för skuldsättningsmåtten för de tre åren innan

konkurs

•  Den genomsnittliga skuldräntan (RS) var signifikant högre hos

konkursbolagen året innan konkurs. RS låg i genomsnitt på 5 % för

konkursbolagen och 1,8 % för de överlevande bolagen året innan

konkurs (se Tabell A21). Även två år innan konkurs gav nyckeltalet

relativt tydliga signaler. Det gick dock inte att se några signifikanta

skillnader mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen tre år

innan konkurs. RS har för alla tre åren innan konkurs i genomsnitt legat

runt 5 % för konkursbolagen medan de överlevande bolagen har haft en

sjunkande trend.

•  Soliditeten gav tydliga signaler för samtliga undersökta år. Soliditeten

var betydligt lägre hos konkursbolagen. Året innan konkurs låg de
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överlevande bolagens soliditet i genomsnitt på 52 % medan

konkursbolagens i genomsnitt låg på 17 % (se Tabell A21).

•  KS / S visade inga signifikanta skillnader mellan konkursbolagen och de

överlevande bolagen för något av de tre åren.

4.2.4 Lönsamhet
Lönsamhetsmåtten visade sig vara användbara indikatorer vid

konkursförutsägelse. Resultaten presenteras i Tabell 13 (se även Tabell

A22-A24):

Nyckeltal 3 år innan 2 år innan 1 år innan
t p t p t p

RT 0,63 0,535 2,32 * 0,032 2,34 * 0,031

RE -0,35 0,731 2,50 * 0,022 0,98 0,339

Kapitalersättningsmarg. 0,07 0,948 2,48 * 0,023 0,63 0,538

* Signifikant på 0,05 nivå
** Signifikant på 0,01 nivå

Tabell 13: t-värde och p-värde för lönsamhetsmåtten för de tre åren innan

konkurs

•  Räntabiliteten på totalt kapital (RT) var betydligt lägre hos

konkursbolagen både ett och två år innan konkurs. Året innan konkurs

hade konkursbolagen i genomsnitt en RT på 2,3 % medan de

överlevande bolagens RT i genomsnitt låg på 11,9 % (se Tabell A24).

Tre år innan konkurs gick det dock inte att se några signifikanta

skillnader mellan bolagsgrupperna.

•  Även räntabiliteten på eget kapital (RE) och

kapitalersättningsmarginalen var signifikant lägre hos konkursbolagen

två år innan konkurs. Däremot gick det inte att se några signifikanta

skillnader mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen året
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innan konkurs och inte heller tre år innan konkurs. RE var i genomsnitt

negativt för konkursbolagen både ett och två år innan konkurs medan de

överlevande bolagens RE i genomsnitt låg över 10 % för dessa år.
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5 Diskussion av resultaten

5.1 Kassaflöde

Tidigare studier, t ex Casey och Bartczak106 samt Gombola et al107, har

kommit fram till att kassaflödet från den löpande verksamheten (CFFO)

inte varit någon bra indikator för konkurser då de inte hittat några

signifikanta skillnader mellan konkurs- och de överlevande bolagen. På den

punkten skiljer sig dock våra resultat från dessa tidigare studier.

5.1.1 Kassaflödet från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK)
En tydlig varningssignal för en framtida konkurs är om bolaget har haft

negativt kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) för något

av de tre senaste åren. Av konkursbolagen har sju av tio haft negativt

kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) för något av de tre

åren innan konkurs medan endast två överlevande bolag haft detta.

Varningssignalen blir ännu tydligare om bolaget haft negativt kassaflöde

från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) i minst två av tre år innan

konkurs. Bland konkursbolagen fanns det fyra stycken medan inget

överlevande bolag hade haft detta.

Nyckeltal som baseras på kassaflödet från den löpande verksamheten (före

∆ RÖK) har visat sig vara användbara indikatorer. Tydligast signaler gav

kassaflödet från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) relaterat till

totala skulder som visade en signifikant skillnad mellan bolagsgrupperna

både ett och två år innan konkurs. Detta beror på att konkursbolagen dels

                                                          
106 Casey & Bartczak, (1984 & 1985)
107 Gombola, Haskins, Ketz & Williams, (1987)
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har lägre kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK), dels på

att de har högre andel totala skulder.

5.1.2 Kassaflödet från den löpande verksamheten
Året innan konkurs gav även kassaflöde från den löpande verksamheten

tydliga signaler om en konkurs. Även här är relationen till totala skulder

den bästa indikatorn. I genomsnitt har konkursbolagen minskat kassaflödet

från den löpande verksamheten för alla tre åren innan konkurs. Ett minskat

kassaflöde från den löpande verksamheten kan tyda på att bolagen har

problem med att generera medel internt, dvs att skapa mervärde genom

försäljning och genom effektiv kortsiktig kapitalanvändning och

-anskaffning.

5.1.3 Trender i kassaflödet
Vi har inte kunnat se någon tydlig trend för varken kassaflödet från den

löpande verksamheten (före ∆ RÖK) eller kassaflödet från den löpande

verksamheten i undersökningen. Kassaflödet från den löpande

verksamheten (före ∆ RÖK) bygger till stor del på redovisat resultat, med

vissa justeringar för t ex avskrivningar och räntekostnader. Kassaflödet

tenderar därmed i relativt stor utsträckning följa resultatutvecklingen, som

inte gett några tydliga signaler på konkurs bla då det var färre bolag som

hade negativt resultat året innan konkurs än två år innan (se avsnitt 5.6).

Dessutom ger ∆ RÖK, vilket kommer visas i stycke 5.2, inga tydliga

signaler på konkurs.

Detta kan sammantaget ligga bakom det faktum att kassaflödet, trots den

genomsnittliga minskningen för konkursbolagen, varierar mellan åren och

bolagen och därmed gör det svårt att se någon tydlig trend för kassaflödet.
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5.2 Rörelsekapital

Rörelsekapitalets användbarhet för att indikera bolagens kortsiktiga

betalningsförmåga har kritiserats (se avsnitt 2.5.1). Undersökningen har

visat att kritiken har varit befogad. Det finns inga tydliga skillnader mellan

konkursbolag och överlevande bolag avseende utvecklingen av

rörelsekapitalet vilket stöder resultaten från studien av Gentry et al108.

I två av tre år har konkursbolagen i genomsnitt ökat sitt rörelsekapital. Det

går inte att påstå att konkursbolagen i undersökningen hade en negativ

rörelsekapitalutveckling utan den var snarare positiv, dock inte lika stor

som hos de överlevande bolagen. För att analysera denna utveckling av

rörelsekapitalet utvärderar vi rörelsekapitalets komponenter var för sig

nedan.

5.2.1 Kortfristiga fordringar
En analys av förändringen av de kortfristiga fordringarna visar att de har

ökat istället för att minskat som vi misstänkte innan vi påbörjade

undersökningen. Denna misstanke grundade vi på resultaten från

undersökningen av Gentry et al109. De kom fram till att konkursbolagen

tenderade omvandla sina korfristiga fordringar till likvida medel året innan

konkurs. Detta har inte kunnat påvisas i vår undersökning, utan värdet av

de kortfristiga fordringarna har ökat i stort sett i samma takt som för de

överlevande bolagen.

En anledning till att de kortfristiga fordringarna ökat kan vara att

konkursbolagen har dåliga kravrutiner. Då utvecklingen liknar den hos de

                                                          
108 Gentry, Whitford & Newbold, (1985)
109 Gentry, Whitford & Newbold, (1987)



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

74

överlevande bolagen drar vi dock slutsatsen att ökningen troligtvis beror på

en naturlig storleksutveckling.

5.2.2 Varulager
I genomsnitt har konkursbolagen ökat varulagret de tre åren innan konkurs.

Dock skiljer sig utvecklingen mellan bolagen. Hälften av konkursbolagen

hade större varulager året innan konkurs än vad de hade tre år innan

konkurs medan andra hälften hade minskat varulagret. En orsak till att det

inte går att se några tydliga skillnader mellan bolagsgrupperna kan vara att

bolagen är verksamma inom olika branscher där behovet av varulager

skiljer sig åt. De parvis matchade bolagen har liknande storlek på

varulagret.

5.2.3 Kortfristiga skulder
Vi trodde att konkursbolagen skulle öka sina kortfristiga skulder ju närmare

de kom konkursen då de pga brist på betalningsmedel skulle tvingas göra

fler kreditinköp.

De kortfristiga skulderna har ökat i genomsnitt för konkursbolagen alla tre

åren innan konkurs. Det går dock inte att dra speciellt stora slutsatser av

detta då det endast är sex av tio som har mer kortfristiga skulder året innan

konkurs än tre år innan. Orsaken till den blygsamma ökningen kan vara att

konkursbolagens likvida medel har legat på en stabil nivå (se avsnitt 5.2.4).

Konkursbolagen har därmed ej behövt öka sina kreditinköp i större

utsträckning utan de har kunnat betala de kortfristiga skulderna allteftersom

de förfallit.
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Förändringen i kortfristiga skulder visade en signifikant skillnad mellan

bolagsgrupperna tre år innan konkurs. Detta anser vi vara en ren slump då

detta nyckeltal inte visar sig vara relevant övriga år.

Konkursbolagen har i genomsnitt en sjunkande andel korfristiga skulder

relaterat till totala skulder medan de överlevande bolagen visar en positiv

trend. Detta innebär att konkursbolagen ökat sina långfristiga skulder i

förhållande till de kortfristiga skulderna (se vidare stycke 5.5).

5.2.4 Likvida medel
Utvecklingen av likvida medel hos konkursbolagen har i genomsnitt varit

positiv. Dock är det endast fem konkursbolag som i absoluta tal har större

likvida medel året innan konkurs än tre år innan. De överlevande bolagens

likvida medel har i genomsnitt ökat mer än för konkursbolagen.

Nyckeltalet likviditetsgrad visar att likvida medel i relation till

omsättningen i genomsnitt har minskat. Utvecklingen av likvida medel har

inte riktigt hängt med omsättningsutvecklingen och detta kan vara ett

tecken på att konkursbolagen vuxit lite för snabbt. Detta kan även utläsas

av att flera av konkursbolagen har ökat omsättningen kraftigt åren innan

konkurs.

Det går dock inte att generellt säga att konkursbolagen haft en negativ

utveckling av likvida medel. En orsak till att likvida medel legat på en

relativt stabil nivå kan bero på att konkursbolagen omvandlat andra

tillgångar till likvida medel.
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Kedner110 uppmärksammade att likviditetsutvecklingen hos

konkursbolagen ofta kan vara missvisande då bolagen använde sig av

kortsiktiga lösningar som t ex ökad kortfristig skuldsättning för att

bibehålla likviditeten. Gentry et al111 drog slutsatsen att konkursbolagen

omvandlade kortfristiga fordringar till likvida medel. Vi har, som tidigare

nämnts, inte kunnat se att konkursbolagen förändrat de kortfristiga

fordringarna och skulderna i någon större utsträckning som skulle kunna

tyda på någon sorts likviditetsplanering. Inte heller har konkursbolagen

minskat varulagret för att få ökad likviditet. En mer trolig anledning till

konkursbolagens bibehållna likviditet kan vara att de använt långfristig

upplåning för att bibehålla likviditeten.

Kedner112 kom till den slutsatsen att kassalikviditeten hos konkursbolagen

var lägre än hos de överlevande bolagen. Vi har sett samma tendens men

det går inte att med statistisk säkerhet säga att det finns en signifikant

skillnad mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen. Dessutom är

kassalikviditeten i genomsnitt högre året innan konkurs än tre år innan för

konkursbolagen. Att kassalikviditeten inte är någon speciellt bra indikator

på konkurs bevisas av att det är fyra av tio konkursbolag som har högre

kassalikviditet året innan konkurs än tre år innan. Variationen mellan

konkursbolagen är stor och nyckeltalets beståndsdelar (likvida medel,

kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder) skiljer sig inte nämnvärt

mellan konkurs- och överlevande bolag.

                                                          
110 Kedner, (1975)
111 Gentry, Newbold & Whitford, (1987)
112 Kedner, (1975)
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5.3 Investeringar

Gentry et al113 drog i sin undersökning slutsatsen att ju större

nettoinvesteringar desto mindre var sannolikheten för konkurs. Lawson och

Aziz114 kom fram till att de överlevande bolagen gjorde större

nettoinvesteringar i anläggningstillgångar än de konkursdrabbade. Våra

resultat styrker inte dessa slutsatser. Konkursbolagen har i genomsnitt

investerat mer än de överlevande bolagen i förhållande till

anläggningstillgångarna vid årets början.

Det går inte att se några tydliga skillnader mellan konkurs- och överlevande

bolag med avseende på nettoinvesteringar. Detta kan bero på att de

överlevande bolagen sedan länge haft en god andel anläggningstillgångar

och har därmed kunnat investera i stabil takt medan konkursbolagen under

en längre tid kan ha haft en mindre andel anläggningstillgångar och därmed

varit tvungna att öka investeringarna åren innan i ett desperat försök till att

överleva. Det kan också bero på att konkursbolagen efter att sista

årsredovisningen fastställts sålt anläggningstillgångar vilket vi därför inte

kunnat se i vårt undersökningsmaterial.

5.4 Utdelning

Gentry et al115 kom i sin studie fram till att utdelning var en signifikant

indikator såväl ett år som tre år före konkurs då konkursbolagen tenderade

minska utdelningarna. Vår studie kan inte påvisa några signifikanta

skillnader mellan konkursbolagens och de överlevande bolagens utdelning

då lika många konkursbolag som överlevande bolag delade ut medel till

aktieägarna året före konkurs.

                                                          
113 Gentry, Newbold & Whitford, (1987)
114 Aziz & Lawson, (1989)
115 Gentry, Newbold & Whitford, (1985 & 1987)
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5.5 Skuldsättning

Skuldsättning är det område som kan ge tydligast signaler på konkurs.

Skuldsättningens betydelse vid konkursförutsägelse har tidigare

konstaterats bla av Gombola et al116, Casey och Bartczak117 samt av

Lawson och Aziz118.

De överlevande bolagen har i genomsnitt minskat de räntebärande

långfristiga skulderna under alla tre åren innan konkurs medan

konkursbolagen i genomsnitt har ökat dessa under motsvarande period.

Dock skiljer sig resultaten mellan bolagen. Av tio konkursbolag hade sju

större långfristiga skulder året innan konkurs än tre år innan och året innan

hade fyra av konkursbolagen minskat de långfristiga skulderna. Därför ger

nyckeltalet där årets upptagna långfristiga skulder relateras till de

långfristiga skulderna vid årets början inte några tydliga signaler om en

framtida konkurs. En anledning till att detta nyckeltal inte är speciellt

relevant  åren innan konkurs kan vara att konkursbolagen under en längre

tid haft sämre kapitalstruktur än de överlevande bolagen och att det därmed

krävs en längre tidshorisont för att detta nyckeltal ska kunna ge några

tydliga signaler.

Att konkursbolagen haft sämre kapitalstruktur under en längre period styrks

av nyckeltalet soliditet som redan tre år före konkurs var signifikant lägre

hos konkursbolagen än hos de överlevande bolagen.

Soliditet var det nyckeltal som visade sig ge bäst signaler om en framtida

konkurs i vår undersökning. Konkursbolagen hade alla tre åren betydligt

                                                          
116 Gombola, Haskins, Ketz & Williams, (1987)
117 Casey & Bartczak, (1984 & 1985)
118 Aziz & Lawson, (1989)
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lägre soliditet än de överlevande bolagen. Även Skogsvik119 kom fram till

att soliditeten skiljde sig signifikant mellan konkurs- och överlevande

bolag. Han kunde dock endast se skillnader för de två närmsta åren innan

konkurs. Den låga soliditeten hos konkursbolagen beror på en högre andel

skulder hos dessa än hos de överlevande bolagen.

Även RS var signifikant högre hos konkursbolagen än hos de överlevande

bolagen året innan konkurs vilket är något som stöder Skogsviks120 resultat.

Detta tror vi beror på att de överlevande bolagen minskat andelen

räntebärande skulder till förmån för räntefria kortfristiga skulder medan

konkursbolagen ökat andelen räntebärande skulder i förhållande till de

kortfristiga skulderna. Detta innebär att de överlevande bolagen har

finansierat tillgångarna med en högre andel räntefria skulder än

konkursbolagen.

5.6 Redovisat resultat

Det går inte att se någon tydlig trend i utvecklingen av redovisat resultat

efter finansiella poster. Det är fler konkursbolag som har negativt resultat

två år innan konkurs än ett år innan konkurs. Konkursbolagen har i

genomsnitt negativt resultat de två närmsta åren innan konkurs medan de

överlevande bolagen i genomsnitt har positivt resultat. Då variationen inom

grupperna är stor kan redovisat resultat före finansiella poster inte ge några

tydliga signaler på konkurs.

5.7 Lönsamhet

Vi har, liksom Skogsvik, funnit att konkursbolagen har sämre lönsamhet än

de överlevande bolagen. Det är främst nyckeltalet RT som indikerar detta

                                                          
119 Skogsvik, (1987)
120 Skogsvik, (1987)
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men även kapitalersättningsmarginalen och RE ger signaler om den lägre

lönsamheten två år innan konkurs. Enligt Kam121 är lönsamhet en indikator

för bolagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Därför kan en längre tid av

svikande lönsamhet tvinga ett bolag i konkurs.

5.8 Finansieringsanalysen i jämförelse med balans-
och resultaträkningen

Av resultaten går det att utläsa att nyckeltal såväl från

finansieringsanalysen som från balans- och resultaträkningen kan vara

användbara indikatorer på konkurs. För att kunna avgöra om nyckeltalen

från finansieringsanalysen är bättre på att indikera konkurser än de från

balans- och resultaträkningen har vi valt att testa de nyckeltal som var

signifikanta något av de tre åren innan konkurs med hjälp av en

Discriminant Analysis122. Dels testar vi nyckeltalens träffsäkerhet för året

innan konkurs, dels över de tre åren innan konkurs för att se om

klassificeringssäkerheten ökar. Resultaten av analysen redovisas i Tabell 14

på nästa sida. Typ I i tabellen står för det antal konkursbolag som modellen

felaktigt klassificerade som överlevande och Typ II står för det antal

överlevande bolag som placerades som konkursbolag.

                                                          
121 Kam, (1990)
122 Se avsnitt 2.6.2
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Nyckeltal Året innan (Antal) Samtliga tre år (Antal)

Rätt Typ I Typ II Rätt Typ I Typ II

KF (före ∆ RÖK) / T 12 4 4 15 2 3

KF (före ∆ RÖK) / S 13 3 4 14 2 4

KF / T 14 3 3 12 4 4

KF / S 14 3 3 13 4 3

KF / O 15 3 2 12 4 4

∆ Kortfr. skulder 11 4 5 15 3 2

RT 16 2 2 15 2 3

RE 15 5 0 17 2 1

Kapitalers. marg. 12 4 4 15 3 2

RS 18 1 1 18 1 1

Soliditet 16 1 3 17 0 3

Tabell 14: Klassificeringssäkerhet för året innan konkurs och för samtliga tre år

innan konkurs

Nyckeltalen från finansieringsanalysen visade ingen lysande träffsäkerhet

vid klassificeringen av bolagen. Merparten av nyckeltalen hade inte mycket

bättre säkerhet än slantsingling, dvs strax över 50 %. Bäst året innan

konkurs var KF / O som hade en träffsäkerhet på 75 % medan KF (före ∆

RÖK) / T var bäst över alla tre åren (75 %).

Bland nyckeltalen från balans- och resultaträkningen var

klassificeringssäkerheten relativt god med tanke på urvalsstorleken.

Samtliga fem nyckeltal som testades hade en träffsäkerhet på minst 75 %

över alla tre åren. RS var det nyckeltal som bäst klassificerade bolagen både

året innan och över tre år med en säkerhet på 90 %. Soliditet hade en något

lägre säkerhet men var det enda nyckeltal som lyckades klassificera

samtliga konkursbolag i rätt grupp sett över alla tre åren. Lönsamhetsmåttet
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RE verkar vara ett relativt bra nyckeltal över alla tre åren då det visade en

träffsäkerhet på 85 %, men bara sett på året innan konkurs felklassificerade

nyckeltalet hälften av konkursbolagen.

Analysen gör det tydligt att nyckeltal från balans- och resultaträkningen är

bättre på att förutsäga en konkurs än nyckeltal från finansieringsanalysen.

Vi kan därmed inte styrka Lawson och Aziz´s123 påstående om att

kassaflödesbaserade nyckeltal alltid är bättre än nyckeltal från balans- och

resultaträkningen, oavsett om de kombinerats med balans- och

resultatposter eller ej. I vår undersökning förefaller det snarare vara så att

kassaflödesbaserade nyckeltal blir mer signifikanta om de kombineras med

dylika poster.

Morris124 använde som argument mot försöken att förutse konkurs att

felmarginalen kunde vara så pass hög som 20 %. Vissa av våra nyckeltal

har till och med högre felmarginal än så. Vi anser ändå att dessa nyckeltal

kan vara användbara. Att felmarginalen är relativt hög i vår undersökning

beror främst på antalet undersökta bolag. Klassificeras ett bolag fel ger det

större procentuellt utslag än vid ett större urval och felmarginalen blir

därmed procentuellt sett högre.

                                                          
123 Aziz & Lawson, (1989)
124 Morris, (1998)
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6 Slutsatser

6.1 Finansieringsanalysens användbarhet

Kam125 konstaterade att finansieringsanalysen behövs för att bedöma ett

företags finansiella kondition (se avsnitt 3.5). Avsikten med

finansieringsanalysen är att visa förändringen i en organisations finansiella

resurser under en period126. Vi har undersökt om den information som

finansieringsanalysen tillhandahåller angående kassaflöde från den löpande

verksamheten, rörelsekapital, investeringar, utdelning och skuldsättning är

användbar vid förutsägelse av konkurs.

Finansieringsanalysen har i vår undersökning visat sig ha potential när det

gäller att indikera en konkurs:

•  Negativt kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆ RÖK) kan

ses som ett viktigt varningstecken. Har bolaget under flera av de senaste

åren inte lyckats att internt tillföra medel bör största försiktighet från de

externa intressenternas sida iakttagas så att inte förhastade beslut tas.

•  Nyckeltalen där kassaflöde från den löpande verksamheten (före ∆

RÖK) relateras till tillgångar och totala skulder samt där kassaflöde

från den löpande verksamheten relateras till tillgångar, totala skulder

och omsättning har visat sig vara användbara indikatorer, främst året

innan konkurs. Detta eftersom konkursbolagen har haft svårt att

generera medel internt.

                                                          
125 Kam, (1990)
126 Lee, (1985)



FINANSIERINGSANALYSENS ANVÄNDBARHET VID KONKURSFÖRUTSÄGELSE

84

6.2 Finansieringsanalysen kontra balans- och
resultaträkningen

Kassaflödesrelaterade nyckeltal har i vår undersökning visat sig vara

användbara indikatorer för att upptäcka konkurser. Dock är dessa nyckeltal

underlägsna flera av nyckeltalen från balans- och resultaträkningen. Av

dessa nyckeltal kan följande konstateras:

•  Soliditeten hos konkursbolagen är betydligt lägre än hos de överlevande

bolagen. Konkursbolagen har en sämre kapitalstruktur än de

överlevande bolagen.

•  Konkursbolagen har högre finansiell risk vilket bla kan utläsas av att RS

är betydligt högre hos konkursbolagen året innan konkurs.

Konkursbolagen har i högre grad finansierat verksamheten med

räntebärande upplåning än de överlevande bolagen.

•  Konkursbolagens räntabilitet på totalt kapital är lägre både ett och två

år innan konkurs. Lönsamheten är alltså betydligt lägre hos

konkursbolagen vilket även RE och kapitalersättningsmarginalen

antyder två år innan konkurs.

Soliditet är det nyckeltal som bäst klassificerar konkursbolag och

överlevande bolag sett över tre år då nyckeltalet klassificerar alla

konkursbolag rätt. RS är det nyckeltal som totalt sett klassificerar bolagen

mest korrekt men har placerat ett konkursbolag i fel grupp.

De kassaflödesrelaterade nyckeltalen har felklassificerat konkursbolagen i

en något högre grad än de mest användbara nyckeltalen från balans- och

resultaträkningen. Denna felklassificering har i forskningslitteraturen

uppskattats vara dyrbar för investerare, då dessa felaktigt kan lockas att
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placera kapital i bolag som är konkursmässiga127. Därför är informationen

från balans- och resultaträkningen bättre på att indikera konkurser än

information från finansieringsanalysen då den senare informationen enligt

vår undersökning kan leda till mer kostsamma fel.

Finansieringsanalysen ensam ger inte all information som krävs för att de

externa intressenterna ska kunna bedöma ett företags finansiella kondition

utan den bör kombineras med information från resultat- och

balansräkningen. Detta speglas av att nyckeltal där kassaflöde relaterats till

information från balans- och resultaträkningen visat tydligare skillnader

mellan konkursbolagen och de överlevande bolagen än t ex trenden i

kassaflödet. Dessutom måste specifika branschsituationer och

omvärldstrender tas i övervägande vid bedömningen av bolagens framtida

finansiella kondition.

6.3 Personliga reflektioner

Vi har vid genomgången av de undersökta bolagens finansieringsanalyser

stött på många olika uppställningar av dessa. Vi har därmed fått en insikt

om hur stor variation det är i de olika bolagens redovisning. Den stora

variationen försvårar jämförbarheten mellan bolagen och gör bedömningen

av deras kassaflöden mer tidskrävande. Redovisningsrådets försök till att

harmonisera den svenska affärsredovisningen är därför befogat. En enhetlig

redovisning av finansieringsanalysen tror vi skulle underlätta användandet

av denna.

                                                          
127 Lindsay & Campbell, (1996)
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Vi är dock väldigt tveksamma till Redovisningsrådets beslut att tillåta både

den indirekta och den direkta metoden av kassaflödesanalysen i bolagens

årsredovisningar. Vi tror att den direkta metoden ger mer användbar

information och tydligare signaler om bolagens finansiella ställning än vad

den indirekta metoden förmår. Detta pga att kassaflödet som redovisas i

den indirekta metoden i relativt stor utsträckning följer resultatutvecklingen

och den kräver justeringar för poster som påverkar resultatet som inte

påverkar kassaflödet (se avsnitt 3.8.4). Den direkta metoden erhåller

information med större nyhetsvärde än den indirekta metoden då den utgår

från faktiska in- och utbetalningar. Vi har ej stött på den direkta metoden i

vår undersökning, vilket tyder på att den är ovanlig i praktiken.

Det resultat som överraskat oss mest i undersökningen är att likvida medel

inte gett några tydliga signaler. Konkursbolagen har till synes inte haft

några större likviditetsproblem vilket skulle kunna vara befogat att anta då

många konkurser uppkommer i och med att bolagen inte kan betala de

löpande utgifterna pga brist på betalningsmedel.

6.4 Förslag till fortsatt forskning

Som vi tidigare konstaterat kan en anledning till att vi inte hittat några

signifikanta skillnader mellan konkurs- och överlevande bolag med

avseende på deras finansierings- och investeringsaktiviteter vara att

tidshorisonten varit för kort. Ett förslag till fortsatt forskning är att

undersöka en längre tidshorisont för att kunna göra trendanalyser för några

relevanta nyckeltal. Dessutom kan det vara aktuellt att undersöka ett större

antal bolag än vi gjort för att öka säkerheten i resultaten.
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Largay och Stickney´s128 artikel om konkursbolaget W. T. Grant är ett ofta

refererat exempel i den ekonomiska litteraturen då finansieringsanalysens

betydelse vid bedömning av ett bolags finansiella kondition ska poängteras.

Det är dock 25 år sedan W. T. Grant gick i konkurs och bland andra

Rundfelt129 har efterfrågat ett nyare exempel för att öka insikten om

finansieringsanalysens användbarhet. Vi håller med Rundfelt om att det

finns ett behov av en ny fallstudie av ett konkursbolag.

                                                          
128 Largay & Stickney, (1980)
129 Rundfelt, (1996)
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Appendix
Här presenteras tabeller över medelvärden och standardavvikelser för

konkursbolagen och de överlevande bolagen för vart och ett av de tre åren

före konkurs. (Posten Utdelning redovisas ej i tabellerna i appendix då en

medelvärdesanalys ej lämpar sig för denna variabel).

Nyckeltal från finansieringsanalysen

Kassaflöde

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

KF (före ∆ RÖK) / T 0,0751 0,1524 0,1123 0,0812

KF (före ∆ RÖK) / S 0,1098 0,1955 0,2849 0,2729

KF (före ∆ RÖK) / O 0,0666 0,1200 0,0807 0,0568

∆ KF (före ∆ RÖK) -0,4343 1,3192 1,1793 3,3649

Självfinansieringsgrad 0,0923 1,7134 4,1402 9,9143

KF / T 0,0597 0,0915 0,0504 0,0686

KF / S 0,0729 0,1556 0,1140 0,2494

KF / O 0,0790 0,1365 0,0410 0,0636

∆ KF -2,4980 15,4160 0,3250 2,1160

Tabell A1: Medelvärden och standardavvikelser för kassaflödesmåtten tre år

innan konkurs



Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

KF (före ∆ RÖK) / T -0,0342 0,1405 0,1040 0,0947

KF (före ∆ RÖK) / S -0,0086 0,1597 0,2995 0,2764

KF (före ∆ RÖK) / O -0,0038 0,1031 0,0721 0,0639

∆ KF (före ∆ RÖK) -2,5771 5,7407 1,4601 5,3800

Självfinansieringsgrad -5,6050 15,3210 7,7750 22,1180

KF / T -0,0039 0,1396 0,1254 0,1679

KF / S 0,0226 0,1918 0,3449 0,5783

KF / O 0,0151 0,1391 0,0977 0,1330

∆ KF -0,2060 13,5620 3,0320 4,6480

Tabell A2: Medelvärden och standardavvikelser för kassaflödesmåtten två år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

KF (före ∆ RÖK) / T 0,0329 0,1245 0,1141 0,1102

KF (före ∆ RÖK) / S 0,0546 0,1568 0,2398 0,2094

KF (före ∆ RÖK) / O 0,0666 0,1200 0,0807 0,0568

∆ KF (före ∆ RÖK) 0,3732 2,4735 1,2169 2,3527

Självfinansieringsgrad 2,6760 10,6200 2,7860 6,2100

KF / T 0,0597 0,0915 0,0504 0,0686

KF / S -0,0970 0,1567 0,1275 0,1750

KF / O -0,0478 0,1561 0,0440 0,0684

∆ KF -20,5860 54,1420 2,0430 7,3680

Tabell A3: Medelvärden och standardavvikelser för kassaflödesmåtten ett år

innan konkurs



Rörelsekapital

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ RÖK 0,3242 1,5013 0,6397 0,9794

∆ Likvida medel 2,3075 7,8860 -0,0530 0,5105

∆ Kortfristiga fordringar 0,4113 0,6625 0,1110 0,4188

∆ Varulager 0,0661 0,4260 0,0762 0,2602

∆ Kortfristiga skulder 0,2429 0,3544 -0,0894 0,2639

Tabell A4: Medelvärden och standardavvikelser för rörelsekapitalet och dess

komponenter tre år innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ RÖK -7,4490 24,5780 0,3900 1,0870

∆ Likvida medel 0,7888 2,0092 2,2610 3,9808

∆ Kortfristiga fordringar 0,0908 0,4440 0,0833 0,6424

∆ Varulager 0,0661 0,4257 0,0762 0,2602

∆ Kortfristiga skulder 0,1960 0,4366 0,0487 0,2553

Tabell A5: Medelvärden och standardavvikelser för rörelsekapitalet och dess

komponenter två år innan konkurs



Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ RÖK 0,8512 1,5785 0,0242 0,4173

∆ Likvida medel 0,9280 1,5070 3,6450 11,0470

∆ Kortfristiga fordringar 0,3655 0,9000 0,3126 0,7200

∆ Varulager 0,1903 0,3342 0,1146 0,2466

∆ Kortfristiga skulder 0,0739 0,5480 0,0973 0,2911

Tabell A6: Medelvärden och standardavvikelser för rörelsekapitalet och dess

komponenter ett år innan konkurs

Investeringar

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Nettoinvesteringar / AT 0,3646 0,4701 0,1347 0,1089

∆ Nettoinvesteringar i AT 2,4029 6,1446 0,1544 0,5844

Tabell A7: Medelvärden och standardavvikelser för investeringsmåtten tre år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Nettoinvesteringar / AT 0,3461 0,4653 0,0811 0,1048

∆ Nettoinvesteringar i AT 0,3318 1,0288 -0,3237 0,7549

Tabell A8: Medelvärden och standardavvikelser för investeringsmåtten två år

innan konkurs



Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Nettoinvesteringar / AT 0,7049 1,7265 0,1572 0,1196

∆ Nettoinvesteringar i AT 1,3956 2,4657 0,8669 1,4196

Tabell A9: Medelvärden och standardavvikelser för investeringsmåtten ett år

innan konkurs

Skuldsättning

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ LS / LS 0,2923 0,5293 -0,1088 0,3370

Tabell A10: Medelvärden och standardavvikelser för ∆ LS / LS tre år innan

konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ LS / LS 0,6444 1,1904 -0,0554 0,3402

Tabell A11: Medelvärden och standardavvikelser för ∆ LS / LS två år innan

konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

∆ LS / LS 0,5163 1,3783 -0,1831 0,4257

Tabell A12: Medelvärden och standardavvikelser för ∆ LS / LS ett år innan

konkurs



Nyckeltal från balans- och resultaträkningen

Redovisat resultat

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Redovisat resultat e fin. Poster 2572 12112 -652 24709

∆ Redovisat resultat e fin. Post. -1,5823 3,6095 0,9548 3,4757

Tabell A13: Medelvärden och standardavvikelser för redovisat resultat och dess

förändring tre år innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Redovisat resultat e fin. poster -6299 15639 4539 19299

∆ Redovisat resultat e fin. post. -40,320 120,15 -0,1200 0,9200

Tabell A14: Medelvärden och standardavvikelser för redovisat resultat och dess

förändring två år innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Redovisat resultat e fin. poster -6190 50553 20370 36622

∆ Redovisat resultat e fin. post. 0,1252 1,7242 3,2909 8,3258

Tabell A15: Medelvärden och standardavvikelser för redovisat resultat och dess

förändring ett år innan konkurs



Likviditet

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Kassalikviditet 1,0867 0,3675 1,3894 0,4406

Likviditetsgrad 0,0402 0,0549 0,0755 0,0647

Tabell A16: Medelvärden och standardavvikelser för likviditetsmåtten tre år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Kassalikviditet 1,0258 0,5141 1,7654 1,2977

Likviditetsgrad 0,0344 0,0475 0,1699 0,2647

Tabell A17: Medelvärden och standardavvikelser för likviditetsmåtten två år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

Kassalikviditet 1,2763 0,7691 1,6732 1,2727

Likviditetsgrad 0,0346 0,0541 0,0723 0,0968

Tabell A18: Medelvärden och standardavvikelser för likviditetsmåtten ett år innan

konkurs



Skuldsättning

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RS 0,0499 0,0256 0,0365 0,0270

Soliditet 0,2331 0,1364 0,4726 0,2602

KS / S 0,4971 0,2374 0,5795 0,2697

Tabell A19: Medelvärden och standardavvikelser för skuldsättningsmåtten tre år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RS 0,0498 0,0232 0,0292 0,0220

Soliditet 0,1315 0,1573 0,5223 0,2745

KS / S 0,4606 0,2306 0,5980 0,2819

Tabell A20: Medelvärden och standardavvikelser för skuldsättningsmåtten två år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RS 0,0500 0,0191 0,0181 0,0141

Soliditet 0,1752 0,1581 0,5154 0,2605

KS / S 0,4024 0,2218 0,6257 0,2879

Tabell A21: Medelvärden och standardavvikelser för skuldsättningsmåtten ett år

innan konkurs



Lönsamhet

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RT 0,0440 0,3022 0,1066 0,0819

RE 0,3040 1,2020 0,1687 0,2349

Kapitalersättningsmarginal 0,0758 0,1129 0,0785 0,0675

Tabell A22: Medelvärden och standardavvikelser för lönsamhetsmåtten tre år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RT -0,0245 0,1294 0,0898 0,0869

RE -1,2629 1,7258 0,1151 0,2324

Kapitalersättningsmarginal -0,0089 0,0763 0,0768 0,0784

Tabell A23: Medelvärden och standardavvikelser för lönsamhetsmåtten två år

innan konkurs

Nyckeltal Konkurs Icke konkurs

MV STD MV STD

RT 0,0231 0,0907 0,1190 0,0929

RE -0,3230 1,8799 0,2672 0,2741

Kapitalersättningsmarginal 0,0638 0,0734 0,0838 0,0690

Tabell A24: Medelvärden och standardavvikelser för lönsamhetsmåtten ett år

innan konkurs


