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Værdiansættelse af virksomhed

Læringsmål:

Styrke revisors rådgivning omkring værdiansættelse af virksomheder:

• Sådan fastsættes værdien af en virksomhed ved køb og salg mv. 
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Værdiansættelse af virksomhed

Program:

• Metoder til værdiansættelse

• Regnskabsanalyse og værdiansættelse – to sider af samme 
sag?

• Minicase: WindPower (fortsat fra regnskabsanalyse)
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Oversigt over modeller til værdiansættelse

Kapitalværdibaserede 
modeller

• Nutidsværdien af den 
fremtidige indtjening

Multipler

Relative 
værdiansættelsesmodeller

• Prisen for en 
overskudskrone, prisen 
for en egenkapitalkrone 
etc.

‘Common sense’

• Tilbagebetalingstid for 
investeringen 
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Regnskabsanalyse og værdiansættelse – to sider af samme sag?
DCF-modellen: Budgettering af det frie cash flow, baseret på nøgletal fra regnskabsanalysen

Nettoomsætning

- Driftsomkostninger

= Driftsresultat før skat (EBIT)

+ Afskrivninger

- Betalt skat

= Cash earnings

+/- Forskydning i arbejdskapital

= Pengestrøm fra driften

- Investeringer

= Frit cash flow (Långiver og ejere)

- Finansielle udbetalinger (efter skat)

-/+ Afdrag/ny gæld

= Frit cash flow til ejere

Vækst

Marginer

Arbejdskapital

Investeringer
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Den tilbagediskonterede cash flow model
Beregning af kapitalomkostninger (afkastkrav)

Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger også kaldet WACC (= Weighted Average Cost of Capital)

Beregnes som: WACC = GA·rd·(1-ts) + EKA·re

WACC Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger

GA Gældsandel (Gæld/Egenkapital + gæld)*)

rd Lånerente før skat

ts Selskabsskatteprocent (renteomkostninger er fradragsberettigede)

EKA Egenkapitalandel (Egenkapital/(Egenkapital + gæld))

re Ejernes afkastkrav

*) Helt nøjagtigt: Gæld = nettorentebærende gæld
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Den tilbagediskonterede cash flow model
Estimation af virksomhedsværdi – simplificeret eksempel

Discounted Cash Flow model Budgetår Budgetår Budgetår Terminal-

B1 B2 B3 periode

FCF, Frit Cash Flow 100,0 100,0 100,0 100,0

WACC 10% 10% 10% 10%

Diskonteringsrente 1,100 1,210 1,331

Nutidsværdi af B1, B2 og B3 90,9 82,6 75,1

+ Nutidsværdi af budgetperiode B1+ B2 + B3 249

+ Nutidsværdi af terminalperiode 751

= Virksomhedsværdi 1.000
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Forecast og værdiansættelse
Standardiseret/automatiseret
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Standardiseret/automatiseret følsomhedsanalyse
- hurtigt overblik over betydningen af ændringer i vækst, marginer, WACC etc.
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Minicase: WindPower, værdiansættelse (fortsat)

• Er budgetforudsætningerne realistiske?

• Bør kunden forsøge at øge salget, forbedre marginerne eller optimere 
arbejdskapitalen? For at svare på spørgsmålet skal du simulere på 
budgetforudsætningerne

• Forklar kunden hvorfor værdien afviger fra den bogførte værdi
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