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Forecast og værdiansættelse

Træf bedre beslutninger, hurtigere.



Træf bedre beslutninger, hurtigere.

Værdiansættelse af 
virksomhed

Ved at budgettere nogle få value drivers (= elementer der kan 
øge værdien af en virksomhed) beregnes virksomhedens værdi 
ved hjælp af en DCF-model og en EVA-model. 
De valgte value drivers er vækst, marginer, arbejdskapital og 
anlægskapital. Det er nøjagtigt de samme som indgår i KBOs
integrerede nøgletalsanalyse.
Desuden beregnes de implicitte multipler, som giver en indikation 
af om budgetforudsætningerne er realistiske.
Med værdiansættelsesmodulet får du: 
▪ Forecast
▪ Værdiansættelse
▪ Simulering og følsomhedsanalyser

Value drivers:
▪ Vækst
▪ Marginer
▪ Arbejdskapital
▪ Anlægskapital
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Forecast og værdiansættelse – sådan gør du…

Udfyld antagelser,  baseret på din viden om virksomheden 
og dens branche.

▪ Gældsandel
▪ Lånerente
▪ Skattesatsen
▪ Ejernes afkastkrav

Herved beregnes WACC, som er et udtryk for de omkostninger, der er 
forbundet med at fremskaffe kapital til virksomheden
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Sådan gør du…

Indtast budget-forudsætningerne og tjek 
om de er realistiske 

Sammenlign med 
tidligere års nøgletal 

fra regnskabs-analysen
(maximum,  minimum 

og gennemsnit)
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Sådan gør du…

Så får du en resultatopgørelse 

…..og en balance. 
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Sådan gør du…

Beregning af det fremtidige cash flow 
(pengestrømme)

Cash flow til virksomheden (FCFF)

Cash flow til egenkapitalen minus udbytte
= Overskydende likviditet
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Sådan gør du…

Nutidsværdi af forecast perioden, terminalværdien og 
den rentebærende gæld til at fastsætte 
virksomhedsværdi og egenkapitalværdi efter DCF-
modellen.

Værdiansættelse efter EVA-modellen.

Bemærk at virksomhedsværdien er den samme som efter 
DFC-modellen!
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Sådan gør du…

Multibel-baseret værdiansættelse (her 2.477). 
Viser fx at Price-Earnings-multiplen (P/E) er 7,8 
– dvs. prisen for en krones overskud er 7,8 
kroner.

Bemærk at virksomhedsværdien er den samme 
som efter DFC og EVA-modellen!
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Værdiansættelsesrapport

Værdiansættelsesrapporten viser, hvor 
følsom værdien er, hvis forudsætningerne 
ændres med +/- 1% i forhold til budgettet.
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Følsomhedsanalyser

Følsomhedsanalysen viser, hvad selv små 
ændringer i WACC, omsætning, marginer 
(dækningsgrad), kapacitetsomkostninger og 
arbejdskapital betyder for værdien.


