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Förkortningar och definitioner  
 
ORD 
 
Aktiebolag 
 
 
 
Aktiefrämjandet  
 
 
 
Aktieportfölj  
 
 
Avkastning 
 
 
 
 
Depå 
 
 
Diversifiering 
 
 
 
 
 
 
EBIT 
 
 
 
Fundamental analys 
 
 
 
 
Försäljning/aktie 
 
 
 
JEK 
 
 
 
Marknadsvärdet på 
tillgången 
 

 
DEFINITIONER 
 
”Företagsform i vilken delägarna, aktieägarna, inte är personligt 
ansvariga för företagets skulder eftersom aktiebolaget är en 
juridisk person.” (Nationalencyklopedin, 2010) 
 
”En oberoende svensk stiftelse som startades 1976. Dess uppgift 
är att öka kännedomen och intresset hos allmänheten om aktien 
som sparform.” (Aktiespararna, Aktiefrämjandet, 2010)   
 
”Benämning på en aktieägares samlade aktieinnehav.” 
(Nationalencyklopedin, 2010) 
 
”Intäkter minus kostnader; inkomst som är resultatet av 
investerat belopp. För t.ex. aktier kan avkastningen bestå av 
både utdelning och kursuppgång.” (Nationalencyklopedin, 
2010) 
 
”Förvaring av värdepapper hos fondkommissionär eller bank.” 
(Nationalencyklopedin, 2010) 
 
”Diversifiering innebär att man minskar risken i en 
värdepappersportfölj genom att exempelvis investera i ett flertal 
värdepapper utgivna av olika emittenter. Diversifiering kan 
också gå till genom att investera i både aktier och obligationer. 
Eller att man investerar med stor geografisk spridning. 
(Privataaffärer, Ordlista, 2010)  
 
Earnings Before Interest and Taxes, och är verksamhetens 
rörelseresultat. (McKinsey, Copeland, Koller och Murrin, 2000, 
s.164) 
 
En fundamental analys använder sig av historisk information om 
bolaget samt dess omgivning, och utifrån det byggs en framtida 
bild upp som värderingen baseras på. (Nilsson, Isaksson och 
Martikainen, 2002, s.20)  
 
”Försäljning per aktie i kronor, dvs. den totala försäljningen 
delat med det totala antalet aktier. Baseras på rapporterad 
försäljning.” (Avanza Bank, Ordlista, 2010) 
 
Justerat Eget Kapital och räknas ut genom eget kapital adderat 
med obeskattade reserver multiplicerat med ett subtraherat med 
skatten. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005, s.587) 
 
Vanligtvis syftar det på återanskaffningsvärdet eller 
försäljningsvärdet på företagets tillgångar. (Nilsson et al., 2002, 
s.63) 
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P/S 
 
 
 
Privata företag 
 
 
Publika företag 
 
 
Residualvinst 
 
 
 
Soliditet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Börskursen dividerad med företagets försäljning per aktie. P/S-
talet är ett nyckeltal som kan användas vid bl.a. värdering av 
företag.” (Nationalencyklopedin, 2010) 
 
”Aktiebolag som inte är noterade på någon aktiemarknad.” 
(Avanza Bank, Ordlista, 2010) 
 
”Aktiebolag som är marknadsnoterade.” (Avanza Bank, 
Ordlista, 2010) 
 
”Residualvinster är ett mått på det mervärde som skapas utöver 
de bokförda tillgångarnas förväntade avkastning.” (Nilsson et 
al., 2002, s.50)  
 
Soliditeten är ett långsiktigt mått på stabiliteten i 
kapitalstrukturen. Den kan ses som ett mått för hur väl ett bolag 
klarar av att täcka förluster, där en hög soliditet tyder på en 
förmåga att kunna täcka förluster och en låg soliditet tyder på 
hög känslighet för betalningsstörningar. (Carlson, 2001, s.75-76) 
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1. Inledning 
 
I följande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och val av företag, vilket leder fram till en 
problemdiskussion som ligger till grund för de frågeställningarna som studien vill besvara 
på. Slutligen definieras studiens syfte och dess målgrupp. 
 
1.1 Bakgrund  
 
År 2008 producerade Sverige el med hjälp av vindkraft som var 1,5 procent av den totala 
svenska elproduktionen. Regeringen tror dock på att det finns potential för en större 
utveckling av vindkraften framöver, och 2009 antogs ett direktiv som fastställde ett mål för 
den svenska förnybara energin. Målet i Sverige är att 50 procent av energianvändningen skall 
komma från förnybar energi till år 2020. (Regeringen, Proposition om vindkraft, 2010) Enligt 
en analys från börsveckan beskrivs vindkraftsbranschen på följande sätt:    
 

”Vindkraften är i sig inte särskilt lönsam om man jämför med annan 
elproduktion. Men från samhällets sida finns det ett intresse av att öka den 
förnyelsebara energin som år 2020 skall stå för 50 procent av Sveriges 
elproduktion. I denna omställning spelar vindkraften en viktig roll, men 
verksamheten kan expandera enbart tack vare statliga subvention.” (Avanza 
Bank, Analys av vindkraften och Eolus, 2010) 

 
I dagsläget finns det några vindkraftsbolag som redan är etablerade på den svenska 
börsmarknaden, samt fler som är på väg in. Några har lyckats bättre än andra, och de 
misslyckade etableringarna på marknaden kan delvis bero på att det är för många bolag som 
är på väg in samtidigt. Vi har valt att fokusera på ett publikt företag som heter Eolus Vind 
AB, mer om valet av bolag kommer att beskrivas i 2.2.  
 
Publika företag använder främst börsen som den marknadsplats där handel av deras aktier 
sker kontinuerligt. Vanligtvis öppnar en aktiesparare depå hos en internetmäklare eller 
exempelvis Avanza Bank, för att köpa och sälja aktier. År 1976 startade Aktiefrämjandet 
mätningar av antalet svenskar som äger aktier i Sverige. Det första året mättes antalet till 8.5 
procent av hela Sveriges befolkning. (Karlsson, 1999, s.9) Den senaste mätningen utförde 
Aktiefrämjandet 2008, där det visade sig att aktieägandet i Sverige år 2007 låg på 73 procent 
av hela Sveriges befolkning (Aktiespararna, Aktieägandet i Sverige, 2010).  
 
Priset på en aktie styrs av den uppfattning en aktieägare har om företagets framtida utveckling 
och tillväxt (Hult, 1998, s.9-10). En aktiesparare vet inte vilken avkastning han eller hon 
kommer att få, utan det som styr avkastningen är vilka aktier som har handlats, när de har 
handlats samt kursutvecklingen fram till avyttring (Karlsson, 1999, s.22). Det finns dock olika 
hjälpmedel för att prognostisera ett bolags utveckling. Där priset på en aktie kan estimeras 
med hjälp av en företagsvärdering, som innebär att ett företags totala värde fastställs med 
hjälp av olika metoder, modeller och antaganden för framtiden. Valet av metod och modell 
beror på typ av företag och bransch, samt om företaget är privat eller publikt. I 
värderingssammanhang nämns också fundamental analys, och definieras som ett begrepp för 
de metoder och modeller som innefattas i företagsvärderingen. Via tillgänglig information i 
form av finanspress, årsredovisning och redovisningsinformation kan det fundamentala värdet 
på ett företags aktie bestämmas. (Nilsson et al., 2002, s.15) 
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Värdet på ett publikt företag har sin utgångspunkt i den redovisade vinsten. I 
årsredovisningen brukar VDn uttala sig om kommande års förväntade resultat för bolaget. 
Som aktieägare i ett publikt företag är man inte endast investerare i företaget, utan även i 
börsmarknaden då avkastningen påverkas av marknadens fluktueringar. Därför gäller det att 
vid en företagsvärdering försöka få en uppfattning av hur marknaden kan tänkas fluktuera 
under de kommande åren. (Nilsson et al., 2002, s.16; 18-19) 
 
Företagsvärdering definieras som ett svårt ämne att skriva om, då det är komplext att 
prognostisera hur framtiden kommer att se ut, eftersom det är många parametrar som har 
inverkan på ett företags utveckling. Vidare krävs information om vad som skall hända i 
framtiden för att kunna göra en korrekt värdering. (Hult, 1998, s.7) Den stora osäkerhet som 
råder kring framtiden gör att analytiker vanligtvis gör en värdering baserad på 3–10 års 
prognos (Nilsson et al., 2002, s.51). 
 
En företagsvärdering resulterar i en estimering av ett bolags värde och dess aktie, med egna 
antaganden och prognoser för framtiden. När värdet är estimerat kan det jämföras med 
bolagets marknadsvärde på börsmarknaden, vilket illustrerar om bolagets aktie är över- eller 
undervärderad. En aktie som är övervärderad innebär att den har ett högre pris på 
aktiemarknaden än vad prognostiserats fram i företagsvärderingen, och en undervärderad 
aktie innebär att den har ett lägre pris på aktiemarknaden än enligt företagsvärderingen. 
(Hellstadius, 2004. s.80-84) 
 
1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
 
Med det som bakgrund anser vi att det är intressant att se ifall Eolus aktie är över- eller 
undervärderad i förhållande till dess marknadsvärde på börsen. Då företagsvärdering anses 
vara ett svårt ämne att skriva om, på grund av att framtiden inte går att förutspå, vill vi även 
se vilket värde vi kan estimera på Eolus och dess aktie, för att sedan utföra en 
känslighetsanalys och illustrera hur stora avvikelserna blir om verkligheten skulle skilja sig 
från våra egna antaganden. 
 
Av diskussionen ovan har följande frågeställningar utformats: 
   
Vilka värderingsmetoder och modeller är mest lämpliga för en värdering av Eolus Vind AB? 
 
Är Eolus aktie över- eller undervärderad? 
 
Vilken påverkan har avvikelser gentemot prognos i värderingen av Eolus? 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att utföra en företagsvärdering av Eolus för att fastställa om dess aktie 
är över- eller undervärderad samt illustrera med en känslighetsanalys konsekvensen av 
eventuella avvikelser gentemot prognos. 
 
1.4 Målgrupp 
 
Målgruppen för studien är personer som kommer i kontakt med värdering av börsnoterade 
bolag.
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2. Metod 
 
I följande kapitel beskrivs valet av företag, tillvägagångssättet samt hur data samlats in och 
bearbetats under studiens gång. Även validiteten, reliabiliteten och källkritik behandlas i 
kapitlet. 
 
2.1 Val av metod 
 
Studiens syfte har styrt valet av metod, som beskriver tillvägagångssättet som valts att följas 
för att uppnå syftet och besvara på frågeställningarna. I följande figur illustreras en överblick 
av uppsatsens tillvägagångssätt: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Uppsatsens tillvägagångssätt. Egenarbetad. 

 
För att syftet skall uppnås har den deduktiva metoden valts, vilket innebär att utgångspunkten 
ligger i teorin (Bryman och Bell, 2003, s.23). Anledningen till att vi utförde en litteratur- och 
artikelstudie var för att få en överblick på vilka värderingsmetoder och modeller som finns. 
De mest relevanta modellerna för en värdering av Eolus identifierades, som sedan kom att 
beskrivas i referensramen. Värderingsmodellerna har sedan tillämpats för att beräkna ett 
förväntat framtida värde på Eolus, baserat på egna antaganden och prognoser.  
 
Både den kvalitativa metoden och kvantitativa metoden har använts i uppsatsen. Den 
kvalitativa innebär en djupare förståelse för ett valt ämne via exempelvis intervjuer, och den 
kvantitativa innebär exempelvis att matematiska metoder och modeller används i studien 
(Björklund och Paulsson, 2003, s.63). Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att utföra 
en företagsvärdering av Eolus. För att möjliggöra en sådan studie krävdes djupare förståelse 
för hur olika värderingsmetoder och modeller tillämpas och vilka som kan vara lämpligast för 
Eolus. Med den kvalitativa metoden har värderingsmetoderna och modellerna studerats 
noggrant och begränsats endast till de som är lämpliga för företaget. De har även jämförts 
med praktiken, vilket ökat chansen att de tillämpats på ett korrekt sätt. Då värderingen är 
baserad på indata och matematiska formler har även den kvalitativa metoden använts vid 
estimeringen av bolagets värde och dess aktiepris. 
 
Användandet av både den kvalitativa och kvantitativa metoden var en förutsättning för att 
uppnå syftet med studien och besvara dess frågeställningar.  
	  
2.2 Val av företag 
 
Vi ville tillämpa en företagsvärdering på ett bolag som nyligen blivit börsnoterat, då det oftast 
inte finns många, eller några värderingar på ett sådant bolag. Vi tyckte också att det skulle 
vara intressant att göra en värdering av ett bolag som är verksamma inom en bransch med ny 
teknik. Sökningen av bolaget utfördes på Dagens Industri webbplats, där vi insåg att ett stort 

Kap 2 
Litteratur- 
och artikel- 
studie  

Kap 4 
Överblick 
och val av 
modeller  

Kap	  5	  	  
Insamling	  
av	  primär-‐	  
data	  

Kap 6 
Tillämpnin
g av valda 
modeller 

Kap	  7	  	  	  
Slutsats	  
och	  analys	  	  
av	  utfallet	  

Kap 3  
Beskrivning 
av mål- 
bolaget  
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fokus ligger på bolag inom vindkraft och därmed blev vi intresserade av den branschen. De 
flesta bolag inom vindkraftsbranschen som presenterades på webbplatsen var ännu inte 
noterade på börsmarknaden. Därmed valde vi att begränsa oss till ett bolag som är börsnoterat 
och har fullständig historik i deras årsredovisningar några år tillbaka i tiden. Sökningarna 
resulterade i några företag, och efter att studerat företagens årsredovisningar bestämde vi oss 
att välja Eolus Vind AB, som uppfyllde alla våra kriterier.  
 
Anledningen till att vi valt att fortsätta med en värdering av Eolus, med tanke på att vi inte 
haft någon kontakt med bolaget, är för att de har fullständiga årsredovisningar vilket de andra 
bolagen i samma bransch inte har. Förmodligen hade värderingen varit mer detaljrik om all 
information varit tillgänglig via exempelvis en intervju med VD:n, men det är något som 
skulle kunna utvecklas i en fortsatt studie. Vår värdering blir en oberoende värdering där vi 
valt att lägga en större tyngdpunkt på tillgänglig information, som vi har bearbetat och 
studerat noggrant.     
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Studien inleddes med en litteratursökning i Mälardalens högskolas bibliotek och Västerås 
Stadsbibliotek för att få en överblick av vilka de olika värderingsmetoderna och modellerna 
är, samt på vilka bolag och branscher de främst kan tillämpas på. Även artiklar har använts 
flitigt under studiens gång. Deras roll har varit att ge en överblick på vilka metoder och 
modeller som används vid värdering av publika företag, då författarna av artiklarna redan 
utfört en bred litteraturstudie och värderat ett bolag. Artikelförfattarnas val av 
värderingsmetoder och modeller har sedan jämförts med vad litteraturen säger, för att se om 
allt överensstämmer. Sökorden som använts vid sökningarna är: Värdering, valuation, 
företagsvärdering, noterade företag, värdering av börsnoterade bolag, företagsanalys, 
investment, valuation of listed companies, investering, finance, finans, assumptions in 
valuation, antaganden vid värdering av bolag. Sökningarna gav många träffar, vilka sedan 
begränsats och bearbetats till att endast relevant material i förhållande till studien använts. 
Sökmotorerna som använts för artiklarna är följande: 
 

• ABI/INFORM Global (ProQuest) 
• EBSCOhost: Academic Search Elite 
• ELIN (Electronic Library Information) 
• Google 

 
I nästa steg undersöktes värderingsmodellernas användning i praktiken via intervjuer med 
analytiker på två företag; Jonas Ahlberg på Grant Thornton och Marcus Hellman på Skarpa. 
Fokus har legat på företag som arbetar med värdering och Coorporate Finance då de antas 
vara kunniga inom området. Vi valde respondenterna då deras åsikter är av stor vikt för att de 
arbetar med bland annat redovisningsfrågor, ekonomiservice och företagsvärdering. 
Intervjuerna skickades till respondenterna via e-post i mitten av april månad, 2010. De har 
inletts med en bakgrund till studien och beskrivning av Eolus, så att analytikerna kan besvara 
frågorna på ett sätt som är relevant till det syfte studien har. De första frågorna i intervjun var 
kring deras yrke och hur länge de arbetat med företagsvärdering, för att få en bild av hur 
flitigt de använder sig av de olika värderingsmetoderna och modellerna. Erfarenhet är en 
viktig aspekt vid företagsvärdering då svaren på intervjufrågorna får en högre trovärdighet om 
respondenten är erfaren av hur prognoser för framtiden utförs på ett korrekt sätt samt hur 
marknaden kan tänkas fluktuera med åren. Då analytikerna använder sig av värdering i deras 
arbete kan följande fråga besvaras på ett trovärdigt sätt: Vilka värderingsmetoder och 
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modeller är mest lämpliga för en värdering av Eolus Vind AB? Dessutom har frågor kring 
prognosen ställts för att få en klarare översikt av hur de går tillväga för att minska 
uppskattningsfel vid fastställandet av balans- och resultaträkningar några år fram i tiden.  
 
Intervjufrågorna kan utformas på tre olika sätt, beroende på studiens syfte. Den första är 
strukturerade intervjufrågor, som förutbestäms och följer en specifik ordning under intervjuns 
gång. Den andra är semi-strukturerade intervjufrågor, där endast ämnet är förutbestämt och 
frågorna kan ändras beroende på vad och hur respondenterna väljer att svara på frågorna. Den 
sista varianten är ostrukturerade intervjufrågor, som innebär att intervjun blir mer lik ett 
samtal där frågorna uppkommer under samtalets gång. (Björklund och Paulsson, 2003, 68) 
Frågorna var strukturerade och skickades till respondenterna med e-post, vilket resulterade i 
att respondenterna svarat på olika sätt. Marcus Hellman på Skarpa svarade skriftligt i det e-
post som skickades till honom och frågorna behövde därmed inte dokumenteras, utan de har 
endast bearbetats och jämförts med vad litteraturen säger. Jonas Ahlberg på Grant Thornton 
föredrog en telefonintervju, som utfördes på en högtalartelefon. Intervjuerna dokumenterades 
löpande på papper samt spelades samtalet in med hans godkännande. Intervjun 
transkriberades direkt efter samtalet, vilket gjorde det enklare för oss att se vad som sagts för 
att sedan jämföra det med teorin. Intervjun med Jonas Ahlberg blev en blandning av 
strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjufrågor då följdfrågor ställdes 
kring det han redan svarat på samt kring våra egna prognostiserade antaganden på Eolus. 
 
Litteraturen, artiklarna samt intervjuerna har alla legat till grund för valet av arbetsmetod och 
värderingsmodeller för Eolus, vilket ledde till att värderingen baserats på metoden 
fundamental analys där värderingens utgångspunkt ligger i att först utföra en SWOT analys. 
Här har företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifierats då det är viktigt att ha 
en förståelse för hur företaget fungerar, identifiera deras mål och visioner samt försöka skaffa 
sig en uppfattning om hur marknaden för branschen kan tänkas fluktuera under åren. 
Slutsatser fattades utifrån informationen som hämtats från Eolus finansiella rapporter samt 
regeringens propositioner gällande vindkraften. Därefter utfördes alla antaganden som är 
nödvändiga för en värdering av Eolus, för att sedan bygga en värderingsmodell baserad på 
dessa. Modellen strukturerades med hjälp av programmet Excel, då det är användarvänligt 
och förenklar beräkningsarbete. Litteraturen som använts vid användandet av Excel är hämtad 
från högskolans bibliotek, och skriven av Frye (2007).    
 
Resultatet från prognoserna analyserades noggrant och applicerades sedan i de valda 
modellerna, som kom att besvara frågan om Eolus aktie över- eller undervärderad. När 
prognoserna färdigställts och uträkningarna utförts, utfördes en telefonintervju med Marcus 
Hellman och Jonas Ahlberg. Syftet med intervjuerna var att styrka våra egna prognoser och 
uträkningar, samt eliminera eventuella fel i våra beräkningar. Intervjuerna utfördes på en 
högtalartelefon, där respondenternas svar spelades in med deras godkännande. Efter samtalen 
transkriberades inspelningen för att jämföras med det vi kommit fram till. Frågorna var 
strukturerade i förhand för att kunna ställas till respondenterna stegvis. Det uppkom semi-
strukturerade och ostrukturerade frågor under intervjuernas gång, kring de värden och 
antaganden som räknats fram samt följdfrågor kring de svar som vi fått av dem i tidigare 
intervjuer. Intervjuerna utfördes i maj månad, 2010.  
 
2.4 Validitet och reliabilitet  
 
Här används begrepp som validitet och reliabilitet för att beskriva hur tillförlitligt resultatet av 
utfallet av indata/undersökningen är. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 
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studien skall vara trovärdig (Björklund och Paulson, 2003, s.59). 
 
Validitet avser hur relevant informationen som mäts är till det som uppsatsen avser att mäta 
(Björklund och Paulson, 2003, s.59-62). Tidigt i uppsatsen har ett publikt företag valts ut, 
med anledning av att rätt värderingsmetoder och modeller kan studeras och begränsas i 
förhållande till företaget och dess bransch. Då ett flertal artiklar har studerats och jämförts 
med litteraturen har uppsatsen validitet ökat. Därmed har även rätt intervjurespondenter valts 
ut, då dem arbetar dagligen med företagsvärdering. Som tidigare nämnts har ett stort fokus 
legat på hur branschen och marknaden för vindkraften kan tänkas fluktuera under de 
kommande åren, därmed har regeringens propositioner kring vindkraften samt företagets 
finansiella rapporter studerats noggrant. Validiteten kan ha minskats på grund av att vi inte 
haft någon kontakt med Eolus, och det resulterar i att en fullständig fundamental analys inte 
varit möjlig, och därmed ökar osäkerheten i företagsvärderingen av Eolus. Vi har reducerat 
denna osäkerhet genom att lägga en större tyngd på den information som finns tillgänglig, 
samt läsa olika tidningsskrifter där analytiker skriver om Eolus och dess marknad/bransch.   
 
Reliabilitet avser att mätningarna som utförts skall kunna upprepas igen och ge samma 
resultat (Björklund och Paulson, 2003, s.59-60). Frågorna som använts vid intervjuerna skulle 
ge samma svar oberoende av intervjurespondent, då uppsatsens syfte och bakgrund motiverats 
samt att ett börsnoterat bolag inom vindkraftsbranschen valts, givet att personen arbetar med 
företagsvärdering dagligen. Dock har telefonintervjuerna med respondenterna varit semi-
strukturerade och ostrukturerade, vilket medför att samma svar kanske inte skulle fås om de 
ställts igen. Anledningen till det är, att de frågor som ställts har med egna antaganden och 
prognoser att göra, och beror helt på vilket företag/bransch det handlar om samt vilken indata 
som ligger till grund för beräkningen av dem. Även antagandena och prognoserna skulle inte 
bli samma om mätningarna upprepats, då de baseras på egen uppfattning av hur framtiden kan 
tänkas se ut för bolaget, branschen och dess marknad. Även om vi skulle utföra samma studie 
om exempelvis ett halvår skulle det inte resultera i samma värde på bolaget och dess aktie, då 
synen om framtiden förändras.   
 
2.5 Källkritik 
 
Artiklarna och litteraturen som använts i uppsatsen har begränsats till de senaste och mest 
aktuella upplagorna som funnits tillgängliga. Sekundärdata är till största del på engelska, 
vilket medför en risk att översättningen förvrängts och misstolkats av oss. Risken för 
misstolkning är dock låg med tanke på att vi är två stycken i gruppen som aktivt fört 
diskussioner kring oklara förklaringar och definitioner av ord och begrepp. Litteraturen har 
jämförts med artiklarna för att se om allt överensstämmer, och där oklarheter uppkommit har 
djupgående diskussioner förts samt har fler sökningar utförts kring ämnet för att fastställa vad 
som är korrekt.  
 
Vi har ingen anknytning till företaget som värderats i uppsatsen och har inte heller lyckats få 
en intervju med bolaget, då de inte svarat på de e-poster som skickats till dem. Vår tanke var 
att ställa frågor kring hur verksamheten fungerar, vad deras planer är framöver samt hur de 
kan tänkas expandera, vilket behövs för att kunna prognostisera framtida resultat. På grund av 
utebliven information från bolaget hämtades tillgänglig information istället från företagets 
finansiella rapporter, regeringens propositioner kring expansionen av vindkraften, samt 
statistik kring historiska värden och hur de har fluktuerat under åren. Informationen har 
studerats noggrant och diskussioner har förts för att återigen minska misstolkningar samt 
komma fram till rimliga antaganden.  
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2.6 Val av värderingsmetoder och modeller 
 
Avgränsningar har gjorts baserade på vilka värderingsmetoder och modeller som används i 
praktiken, vilket undersöktes med hjälp av litteratur, artiklar samt intervjuer med analytiker 
inom värderingsbranschen. Då företaget är börsnoterat kan vissa modeller väljas bort, då de 
behandlar onoterade bolag. De värderingsmodeller och metoder specifika för en värdering av 
Eolus beskrivs mer djupgående i kapitel 4.  
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3. Eolus Vind AB  
 
I följande kapitel beskrivs det valda företaget som kommer att ligga till grund för 
företagsvärderingen.  
 
Eolus startade sin kommersiella verksamhet år 1990, som den första svenska projektören av 
vindkraftsverk. Verksamhetens affärside var i starten att endast etablera samt äga egna 
vindkraftsverk, men det kom att ändras ganska snabbt på grund av externa intressenters 
efterfrågan av anläggningarna. Följande citat beskriver verksamhetens affärside i dagsläget: 
 

”Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar som 
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, 
investerare och aktieägare.”(Eolus Vind AB, Om oss, 2010) 

 
Eolus är en koncern som består av ”moderbolaget Eolus Vind AB och de helägda 
dotterbolagen Ekovind AB, Kattegatt Vindkraft AB, Västraby Henrik Vindkraftsverk AB och 
Ekovinds helägda estniska dotterbolag OÜ Baltic Wind Energy.” Verksamheten består idag 
av 39 anställda och är endast verksamma i Norden. Dock har koncernen ett stort fokus på den 
Svenska marknaden, då de innehar en stor kunskap om den svenska elmarknaden och dess 
lagstiftning. Bolaget har även ett brett kontaktnät med kunder och leverantörer, som är en 
fördel om de planerar en expandering framöver. (Eolus Vind AB, Om oss, 2010)  
 
Något som utmärker företaget är att de endast etablerar vindkraftverk där de själva kan tänkas 
äga de, och om en extern intressent vill köpa ett verk får han eller hon köpa de färdiga. 
Projekteringen av vindkraftsanläggningarna medför en osäkerhet, då det inte går att förutspå 
hur väl projektionens kostnader av anläggningarna kommer att överensstämma med vad de 
kommer att kosta i verkligheten. För att minska osäkerheten för kunderna har Eolus valt att 
sälja anläggningarna nyckelfärdiga, där de redan utfört vindmätningar som de sedan har till 
grund vid försäljning. Om anläggningarna endast hade sålts innan etablering, hade kanske 
kunden velat ha en kompensation för den osäkerhet som råder kring hur väl vindkraftsverket 
kommer att prestera och generera. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009)   
 
I den senaste årsredovisningen redovisade bolaget ett rörelseresultat EBIT på 65,06 (65,15) 
MSEK, med en nettoomsättning på 805,37 (448,61) MSEK. (Eolus Vind AB, Årsredovisning 
2008/2009) Bolagets mål för redovisningsperioden 2009/2010 beskrivs av den verkställande 
direktören Bengt Simmingsköld i den senaste årsredovisningen som: 
 

”Prognosen för innevarande år innebär att vi räknar med att etablera 54 
vindkraftverk med en total effekt på 97,5 MW. Detta förväntas ge en omsättning 
på cirka 1 400 MSEK, vilket nästan är en fördubbling jämfört med utfallet 
2008/2009. Om förutsättningarna för prognosen infrias, förväntar vi oss ett 
resultat efter finansiella poster på cirka 90 MSEK. Vi planerar dessutom att 
genomföra investeringar i nio verk för eget ägande för att uppfylla en del av 
vårt långsiktiga mål att öka den egna elproduktionen.” (Eolus Vind AB, 
Årsredovisning, 2008/2009) 

 
Bolaget har som mål att verkställa 200 verk under den kommande treårsperioden 
(2009-2012). De vill även utöka eget ägande av vindkraft till och med 2011, med 10 
verk. (Eolus Vind AB, Om oss, 2010) 
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Eolus blev börsnoterat den 28 maj 2009, och i figuren nedan visas en överblick av Eolus 
aktiekurs i förhållande till marknaden efter ett år verksamma på OMX Nordic First North. 
 

 
Figur 6. Eolus aktiekurs sedan börsnoteringen 28 maj 2009. (Avanza Bank, Eolus aktiekurs, 2010) 
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4. Valda värderingsmetoder och modeller för Eolus 
 
I följande kapitel kommer olika värderingsmodeller att tas upp och förklaras. Här kommer 
det beskrivas hur modellerna fungerar i teorin, på vilka sorts bolag de kan tillämpas på samt 
hur formlerna ser ut.  
 
4.1 Värderingssituationer 
 
Vid en värdering av ett bolag är ansatsen en avgörande faktor för det slutgiltiga värdet som 
beräknas fram. Det är exempelvis inte bara vid köp eller försäljning av ett företag en 
värdering är intressant, utan värderingar kan göras i samband med exempelvis fusioner, 
kapitalplaceringar, börsintroduktioner, utvärderingar/analyser av företagets strategi, 
kreditgivningar och förmögenhetstaxering. (Nilsson et al., 2002, s.15) Situationerna som 
nämnts är till största del frivilliga. Däremot kan det vara bra för kreditgivare att ha en 
värdering som grund vid exempelvis en kreditprövning. Om kreditgivaren är osäker kring 
bolagets förmåga att betala tillbaka lån kan en värdering avgöra beslutet kring om 
kreditgivaren ska låna ut pengar till bolaget eller inte. De fall där en företagsvärdering är ett 
krav är exempelvis vid uppköp av en verksamhet eller dess aktier. (Hult, 1998, 10)    
 
En värdering av ett börsnoterat bolag syftar vanligtvis till att ge en fingervisning om dess 
aktie är över- eller undervärderad i förhållande till aktiens pris på marknaden. Ett vanligt mått 
för det publika företagets värde är den redovisade vinsten, som erhålls i bolagets 
resultaträkning. Även ledningen har en påverkan på värdet av bolaget, och det märks främst 
vid byte av ledning då aktiekursen tenderar att rusa upp eller ned. Den största svårigheten vid 
en värdering är att prognostisera de framtida vinsterna. (Nilsson et al., 2002, s.17-20) Det 
beräknade värdet är bara en sorts indikation på hur mycket bolaget kan tänkas vara värt enligt 
prognoser som antas. Vid exempelvis en försäljning av ett bolag har köparen ett tak på hur 
mycket han eller hon är beredd att betala, och säljaren har ett lägsta pris denne kan tänkas 
släppa företaget för. Det slutgiltiga priset avgörs sedan genom förhandlingar mellan båda 
parterna. (Hult, 1998, s.10-13) Förhållandet mellan en köpares respektive säljares tak 
illustreras i figuren nedan. 
 

 
Figur 2. Företagets värdegap (Hult, 1998, s.12). 
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4.2 Fundamental analys 
 
Gregory-Allen, Shawky och Stangl (2009) tar upp i sin artikel att det finns två 
tillvägagångssätt för att prognostisera fram antaganden som krävs för att utföra en 
företagsvärdering. Det första tillvägagångssättet är en så kallad ”quantitative approach”, som 
innebär att antaganden prognostiseras fram med hjälp av färdiga modeller i exempelvis Excel. 
Modellerna är baserade på kvantitativ data som samlats in historiskt kring branschen. Enkelt 
beskrivet handlar det om redan färdiga modeller som genererar fram olika prognostiserade 
värden som sedan appliceras i beräkningen av företagsvärdet. Det andra tillvägagångssättet är 
en fundamental analys, där prognoserna för antagandena baseras på ens egna uppfattningar av 
bolaget via analyser av årsredovisningar, marknad och bransch.  
 
En fundamental analys går ut på att värderingen som tillämpas på bolaget använder sig av 
historisk information om bolaget samt dess omgivning, och utifrån det byggs en framtida bild. 
Information som har stor betydelse vid en fundamental analys är finansiell data som erhålls 
från företagets historiska årsredovisningar och kvartalsrapporter. Dessutom är data kring 
branschen och marknaden viktig att ta del av, då de faktorerna påverkar företagets omgivning 
och expansionsförmåga. (Nilsson et al., 2002, s.20-21) Fundamental analys kan delas in i 
följande moment:  
 

 
Figur 3. Den fundamentala analysens huvudmoment (Nilsson et al., 2002, 21). 

 
De tre första momenten: strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys ligger till 
grund för de prognoser och antaganden som görs i den andra fasen av modellen ovan. De fyra 
momenten ligger slutligen som grund för indata som sedan matas in i en värderingsmodell. 
I följande fem avsnitt kommer en kort beskrivning på de olika stegen i figuren ovan att ges. 
 
4.2.1 Strategisk analys 
 
Strategisk analys går ut på att identifiera företagets starka och svaga sidor samt upptäcka vilka 
hot som finns. Vidare görs en analys av företagets bransch samt en genomgång av bolagets 
strategier för att se vad de gör för att få fördelar gentemot konkurrenter och genom det vinna 
marknadsandelar. Strategisk analys är lika viktig som de andra delarna då den ligger till grund 
för de framtida prognoserna och som man brukar säga en kedja är aldrig starkare än den 
svagaste länken. Den strategiska analysen kommer att utföras med hjälp av en SWOT analys. 
(Nilsson et al., 2002, s.21-22) 
 
SWOT är ett engelskt begrepp som står för ett företags Strenghts, Weaknesses, Opportunities 
och Threats, översatt till svenska blir det ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
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En SWOT analys tar hänsyn till de parametrar som påverkar företagets marko- och 
mikroomgivningen, det vill säga parametrar som påverkar företagets förmåga att generera 
vinster. Parametrar som påverkar företagets makroomgivning är exempelvis demografiska, 
ekonomiska, tekniska, politiska och rättsliga. De som däremot påverkar dess mikroomgivning 
är exempelvis företagets konkurrenter, kunder, leverantörer och distributörer. Med hjälp av 
SWOT analysen kan även ett företags interna och externa omgivning definieras. (Kottler och 
Keller, 2006, s.52)  
 
Den externa omgivningen är företagets möjligheter och hot. Möjligheter syftar på de 
möjligheter som ett bolag har att sälja sina produkter och tjänster för att genererar en vinst. 
Det kan exempelvis handla om en ny produkt som företaget vill lansera. Med hjälp av SWOT 
analysen kan bolaget definiera vilka möjligheter de har att lansera den på en ny respektive 
existerande marknad. Samtidigt kan en SWOT definiera vilken möjlighet bolaget har att sälja 
en produkt som det är låg efterfrågan på, och som de vill avveckla helt från sitt lager. Något 
annat som påverkar företagets externa omgivning är dess hot. Hot definieras som en 
ogynnsam trend eller utveckling som kan tänkas leda till en mindre försäljning av en produkt 
eller tjänst, och därmed generera lägre vinst. Hot brukar delas in i olika grupper, beroende hur 
seriösa de är samt hur stor sannolikheten är att de inträffar. (Kottler och Keller, 2006, s.52-53)  
      
När ett företag fastställt de möjligheter och hot som finns i den externa omgivningen kan 
bolaget se det som en fördel mot konkurrenterna. Företaget kan välja att anpassa sig på en 
marknad där de har goda möjligheter och endast anpassa de styrkor de redan har med vad 
marknaden kräver. Alternativt kan de också välja en marknad där möjligheterna inte är så 
goda och därmed utveckla nya styrkor som kan tänkas vara användbara i framtiden. Det är 
alltså inte en fråga om att använda alla sina styrkor på en och samma marknad, och inte heller 
att försöka fixa sina svagheter, utan antigen anpassa de efter vad marknaden kräver eller 
också utveckla nya. Styrkorna och svagheterna omfattar den interna omgivningen. (Kottler 
och Keller, 2006, s.53-54)  
 
4.2.2 Redovisningsanalys 
 
Redovisningsanalys handlar om att bedöma hur bolaget har valt att presentera sina resultat. 
Det finns poster i resultat- och balansräkningen som företaget kan välja att hålla höga 
respektive låga under en period för att styra sitt resultat, till exempel kan företaget göra 
överavskrivningar ett år för att hålla vinsten nere. Med det som bakgrund är det viktigt att 
justera balans- och resultaträkningen för att få en rättvisande bild av bolaget. En väl 
genomförd redovisningsanalys hjälper värderaren att upptäcka trender och uppskatta 
framtiden (Nilsson et al., 2002, s.22-23).  
 
4.2.3 Finansiell analys 
 
Här utförs nyckeltals- och kassaflödesanalys för att se vilken finansiell hälsa företaget har. 
Vidare fungerar det resultat som fås här som bas för att bedöma bolagets framtida 
prestationer, till exempel om det är möjligt att driva vidare rörelsen med dagens lönsamhet 
eller vilka möjligheter det finns för att förbättra kassaflödet. (Nilsson et al., 2002, s.23) 
 
4.2.4 Proformas  
 
Framtida utfall prognostiseras i egenskap av så kallade Proformas. Proformas kan ses som en 
sammanfattning av de tre föregående delarna och det är i den som värderingen startar. 
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Proformamodellen innebär att utifrån historisk data prognostisera framtida balans- och 
resultaträkningar. Det finns ingen standard modell, utan den anpassas beroende på företag. 
Dock antas de flesta posterna i bolagets balans- samt resultaträkning vara en funktion av 
omsättningen. (Nilsson et al., 2002, s.23-24)  
 
4.2.5 Värdering 
 
Det sista steget i den fundamentala analysen innebär en värdering utav företaget. Det finns en 
mängd olika värderingsmetoder och modeller att tillämpa för beräkningen av företagets värde, 
men i huvudsak skiljs det mellan två metoder: substansvärdering och avkastningsvärdering. 
Substansvärderingen baseras på företagets historik och tar inte hänsyn till framtiden och är 
därmed inte beroende utav Proformas. Avkastningsvärdering bygger på antaganden om 
framtiden vilket innebär att de är beroende utav Proformas. Prognoserna i form av framtida 
utdelningar, kassaflöden eller residualvinster diskonteras till ett nuvärde som utgör företagets 
värde. (Nilsson et al., 2002, s.24)  
 
4.3 Avkastningsvärdet 
 
Avkastningsvärdet eller Net Present Value (NPV) översatt till engelska, är ett sätt för 
värderaren att beräkna vilken årlig avkastning han eller hon skulle få på sitt investerade 
kapital. Den är att föredra om en person vill förvärva aktier i ett publikt företag. 
Avkastningsvärdemetoden används främst för att räkna fram investeringens kapitalvärde 
(avkastning), och utgångspunkten för avkastningsvärdet ligger i företagets historiska 
resultaträkning (Hult, 1998, s.82). En alternativ värderingsmetod till att värdera ett företags 
avkastning är att studera tillgångarna och skulderna, det vill säga substansvärdet. (Nilsson et 
al., 2002, s.301) 
 
En värderare har två principer som han eller hon kan välja mellan i sin beräkning av 
avkastningsvärdet, det hela beror på hur värderaren ser på tiden. Här kan väljas att beräkna 
fram ett värde som är oberoende av tiden, det vill säga ett evigt resultat eller ett värde som är 
beroende av tiden. Figuren nedan illustrerar avkastningsvärdemetoden, samt skillnaden 
mellan principerna. (Hult, 1998, s.82) 

 
Figur 4. Avkastningsvärdemetoden (Hult, 1998, s.83) 
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Oberoende av hur värderaren ser på tiden, är de båda principerna väl användbara i praktiken 
De tillämpas främst vid en grov och snabb värdering av bolagets värde, det vill säga när en 
värderare exempelvis inte har tillgång till all information kring bolaget, branschen och 
marknaden för att göra en fullständig värdering. (Hult, 1998, 87)  
 
4.4 Diskonterat Kassaflöde (DCF) 
 
Analytiker på börsen i USA började använda sig av Discounted Cash Flow (DCF) redan 
under 1980-talet, som en metod för att fastställa ett bolags värde. Värdet på bolaget fick 
analytikerna fram genom att diskontera bolagets prognostiserade kassaflöden. Diskonterat 
kassaflöde är det kassaflöde som ett företag genererar under ett räkenskapsår. Värdet, som är 
ett resultatmått, påverkas inte av exempelvis bokslutsdispositioner och avskrivningar då de 
inte genererar till en in- eller utbetalning. (Hult, 1998, s.65) Med hjälp av modellen kan ett 
värde på bolaget beräknas, genom att de förväntade framtida kassaflödena diskonteras till en 
ränta som reflekterar aktieägarnas/investerarnas samt långivarens avkastningskrav (Mckinsey 
et al., 2000, s.63, 131). 
 
Cassia et al. (2007, s.91) anser att en två-stegs DCF modell är lämpligast när ett företag skall 
värderas i praktiken. Det första steget är en prognostiserad period, exempelvis fem år fram i 
tiden, medans det andra steget är en tillväxt som är oberoende av tiden. Den sistnämnda är en 
konstant procentuell tillväxt, som företaget antas växa efter den diskonterade perioden. 
 
Singh, McAllister, Rinks och Jiang (2009, s.187) skriver i sin artikel att det grundläggande 
antagandet i en DCF modell är att en kalkylränta finns för varje diskonterat kassaflöde som 
kan generera ett nuvärde vid ett specifikt år. Dock är det fler antaganden som måste fasställas 
innan ett rimligt företagsvärde kan beräknas. De anser att det som är viktigt att tänka på vid 
fastställandet av företagsvärdet är exempelvis att det rör sig om en perfekt marknad som 
tillåter obegränsad upplåning och utlåning på en riskfri ränta, samt att kalkylräntan enbart är 
baserat på kassaflödets bidrag till den totala risken på marknaden. Kalkylräntan är betydligt 
svårare att fastställa då en värderare måste ta hänsyn till både hur marknaden och risken i 
jämförelse till bolaget/branschen kan tänkas fluktuera. 
 
Steiger (2008, s.4) menar att DCF är en modell som värderar ett företag i förhållande till 
företagets avkastningsvärde (NPV). I avsnittet avkastningsvärde har NPV definierats som den 
metod där en värderare kan beräkna vilken årlig avkastning han eller hon skulle få på sitt 
investerade kapital. 
 
Företagsvärdet räknas fram på följande sätt: 

 
Vf  =   ∑    FKFt / (1 – RWACC)t 

 
Där, 
 
Vf   Företagsvärdet 
 
FKFt  Förväntat fritt kassaflöde år t  
 
Rwacc         Diskonteringsränta, genomsnittligt vägd kapitalkostnad (WACC) 
 
t         Diskonteringsfaktorn (Nilsson et al., 2002, s.213-215) 
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4.5 Det fria kassaflödet (FKF) 
 
Fritt kassaflöde är ett annat namn för kassaflöde från tillgångar. Fritt kassaflöde refererar till 
de kassaflöden som redan är skattade och fria av företaget att dela ut till fordringsägare och 
aktieägare. Anledningen till utdelningen är att de inte behövs för rörelsekapitalet eller för de 
investeringar som görs i fasta tillgångar. (Ross, Westerfield och Jordan, 2008, s.35) 
 
Pierru och Babuslaux (2009) nämner i sin artikel att ett problem med det fria kassaflödet är att 
den grundar sig på det antagande att varje diskonterat års räntekostnad genererar en 
skattesköld för det diskonterade året. Skattesköld är vinst som uppkommer när exempelvis 
staten sänker skatteinkomsten eller när räntorna i bolaget är avdragsgilla. Skatteskölden antar 
att företagets räntekostnader aktiveras och inte betalas, som de egentligen borde göras. 
Författarna anser det vara brist som inte tas till hänsyn i litteraturen.  
 
Ett annat problem med det fria kassaflödet som Fuller och Blau (2010, s.25) tar upp i sin 
artikel är kring hur det sköts av mellanliggande företag. När ett företag har mer pengar än vad 
de behöver finns risken att det uppkommer ”value dissipation“ på grund av exempelvis 
ineffektiva investeringar. När det finns fritt kassaflöde i bolaget är det vanligt att VD:n och 
avdelningscheferna vill investera det i ett positivt prognostiserat avkastningsvärde (NPV) 
projekt. Det innebär att de fastställt ett företagsvärde genom att prognostisera fram olika 
antaganden. Genom att lägga en investering av det fria kassaflödet i samma investeringar som 
prognostiserats hoppas de kunna generera samma vinster och därmed få samma företagsvärde 
på bolaget. Om däremot prognoserna genererar fram ett negativt NPV vill avdelningscheferna 
fortfarande investera i det. VD:n vill Däremot maximera aktieägarnas värde på grund av 
påtryckningar från investerare.  
 
Florian (2008, s.5) nämner att det ofta talas om två olika typer av fria kassaflöden: Det fria 
kassaflödet till föreget (FKFF) och det fria kassaflödet till aktieägare (FKFA). Det fria 
kassaflödet till företaget definieras som det mått som inte beaktar bolagets kostnader för 
främmande kapital, vilket gör den tillgänglig för kapital- och fordringsägare. Då en förvärvare 
av ett bolag tar över alla tillgångar, skulder och det egna kapitalet anses det fria kassaflödet 
till företaget som mest relevant vid beräkningen av företagsvärdet. Det fria kassaflödet till 
aktieägarna definieras på följande sätt: 
 

”Detta mått är därmed detsamma som det kassaflöde som återstår efter det att 
rörelsens utgifter, företagets ränteutgifter och återbetalningar av lån samt 
nettoinvesteringar har beaktats.” (Nilsson et al., 2002, s.252-253). 

 
Det är lämpligt att välja fritt kassaflöde till företaget som indata i beräkningen av företagets 
värde, då den generas i den operativa verksamheten och finns tillgänglig för både långivare 
och investerare. Ett värde på det fria kassaflödet till företaget beräknas fram som illustreras i 
uträkningen nedan. (McKinsey et al., 2000, s.134-135) 
 
Rörelseresultat efter avskrivningar 
+ Avskrivningar                       
-  Schablonskatt 
- Investeringar 
+/- Förändring av rörelsekapital 
= Fritt kassaflöde till företaget (FKFF) 
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4.6 Diskonteringsränta (WACC) 
 
Diskonteringsräntan räknas fram med hjälp av WACC som är ett engelskt begrepp och står 
för Weighted Average Cost of Capital, vilket översatt till svenska blir den genomsnittligt 
vägda kapitalkostnaden. Som tidigare visats i formeln för det diskonterade kassaflödet behövs 
en genomsnittligt vägd kapitalkostnad fastställas för att möjliggöra en beräkning av 
företagsvärdet. WACC kan ses som den ränta eller avkastning som en investerare förväntar 
sig när han eller hon investerar i ett företag, det vill säga återspeglar WACC kapitalkostnaden 
av det investerade kapitalet relativt det totala kapitalet i bolaget. (Nilsson et al., 2002, s.142)  
 
Ett problem med den genomsnittligt vägda kapitalkostnaden (WACC) som Massari, 
Roncaglio och Zanetti (2007) tar upp i sin artikel, är att WACC antar att företagets 
kapitalstruktur balanseras om, vilket innebär att samma kapitalstruktur bibehålls under de 
diskonterade åren som värderingen är baserad på. Det innebär att när exempelvis det framtida 
värdet på tillgångarna är osäkra, är även värdet på skuldernas skattesköld osäkert. I praktiken 
använder sig analytiker av den balanserade kapitalstrukturen, givet att de räknar med ett evigt 
värde (Steady State) på bolaget. Författarna av artikeln anser att det medför ett konstigt 
antagande av diskonteringsräntan och skattekölden, då det resulterar i ett cirkelresonemang. 
Vidare skriver artikelförfattarna att problemet skulle kunna lösas genom att värderaren antar 
en periodiskt balanserad skuldsättning, för att på så sätt utveckla ny information kring det 
förväntade operativa kassaflödet.    
 
Adhikari (2004) skriver i sin artikel att formeln för WACC används flitigt vid 
företagsvärdering av analytiker, då det går snabbt att räkna fram diskonteringsräntan. Den 
används främst i samband med diskonterat kassaflöde (DCF), vid beräkningen av företagets 
värde. Fast än formeln är enkel att använda anser författaren att det finns en del brister i den. 
Formeln antar exempelvis att räntekostnaderna för skulderna är relevanta till 
företagsvärderingen, och därmed ignorerar den effekten av återbetalningarna till aktieägarnas 
kassaflöde. Ett antagande som många analytiker förutsätter i deras prognoser av framtiden är 
att bolaget kontinuerligt kan finansiera sina skulder utan några transaktionskostnader, och 
därmed erhålla en konstant soliditet genom upplåning under de prognostiserade åren. Även 
om skulderna skulle kunna finansieras i all evighet innebär diskonteringsräntan att 
finansieringen även är utdelningsbar till aktieägarna, vilket ger aktieägarna en utdelning för 
varje prognostiserat års kassaflöde där utdelningen är proportionell till deras investering.         
 
WACC räknas fram på följande sätt: 
         

RWACC = rs (1 – t) S/(S+E) + re E/(S+E) 
 
Där, 
 
RWACC  Genomsnittligt vägd kapitalkostnad 
 
E   Marknadsvärdet på eget kapital 
 
S   Marknadsvärdet på skulder 
 
rs   Kostnad för främmande kapital, långivares avkastningskrav 
 
t   Skattesats 



Valda	  värderingsmetoder	  och	  modeller	  för	  Eolus	  

	   19	  
	  

rs (1-t)  Räntekostnad efter skatt 
 
re   Kostnad för eget kapital (Nilsson et al., 2002, s.142) 
 
Vid beräkningen av diskonteringsräntan ska endast avkastningskrävande kapital tas med, och 
i skulden skall inte de räntefria skulderna inkluderas. Diskonteringsräntan omfattar både 
aktieägarnas och långivarnas avkastningskrav och är beroende av två olika faktorer: 
Finansieringsform (dvs. relationen mellan det egna kapitalet och skulderna) och kostnaden för 
varje vald finansieringsform. (Nilsson et al., 2002, s.142) 
 
Bolagets kapitalstruktur är baserat på hur komponenterna E/(E+S) och S/(E+S) ser ut vid 
värderingstillfället. Som tidigare nämnts är det ett problem, då komponenterna antas ha 
samma förhållande under hela prognosperioden och inte balanseras periodvis. Det hela blir ett 
cirkelresonemang, med tanke på att om komponenterna räknas fram för varje period blir 
bolagets värde ändrat varje gång. (Ross et al., 2008, s.487-488) Förhållandet antas istället 
vara konstant under prognos perioden, och beräknas på följande sätt: 
 
4.6.1 Marknadsvärdet på eget kapital och skulder 
 
Företagets totala kapitalkostnad är ett mått på hur mycket det skulle kosta för företaget att 
driva vidare verksamheten med samma finansieringsform som de har i dagsläget. Ett 
alternativ att fastställa marknadsvärdet på det egna kapitalet, är en summering av följande 
komponenter:  
 

• Marknadsvärdet på bolagets samtliga aktier 
• Marknadsvärdet på eventuella täckningsrätter 
• Värdet på eventuella konverteringsrätter  

 
Marknadsvärdet på bolagets samtliga aktier uppskattas genom att multiplicera företagets 
aktier med dagens kurs på aktien. Marknadsvärdet på eventuella täckningsrätter samt värdet 
på eventuella konverteringsrätter är svårare att uppskatta då det gäller att värdera dem med 
optionsteoretiska värderingsmetoder. (Nilsson et al., 2002, s.242) De två sistnämna punkterna 
finns inte med i bolagets årsredovisning, och kommer därmed inte förklaras.  
  
Marknadsvärdet på skulderna (rörelsens lån) är betydligt svårare att uppskatta i jämförelse 
med dess marknadsvärde på det egna kapitalet. Analytiker har två olika alternativ vid 
beräkningen av skuldernas marknadsvärde: 
 

• Skulderna antas ha samma marknadsvärde som i balansräkningen 
• Marknadsvärdet skattas utifrån värdet på skulderna i balansräkningen 

 
Det första alternativet för beräkning av skulderna är att föredra, givet att det allmänna 
ränteläget på skulderna varit oförändrat eller med mindre förändringar sedan bolaget upptog 
lånen. Om ränteläget har haft större förändringar sedan bolaget upptagit sina lån blir följden 
att marknadsvärdet på aktien antigen över- eller undervärderas, av anledningen att ett lågt 
ränteläge antas påverka resultatet på ett positivt sätt. (Nilsson et al., 2002, s.242-243)  
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4.6.2 Kostnad för främmande kapital 
 
Kostnaden för främmande kapital är den kostnad som företaget betalar för sina lån, det vill 
säga räntan på det främmande kapitalet. För att göra en så korrekt beräkning som möjligt av 
räntan behöver en värderare ta hänsyn till ränteutbetalningarnas skattefördel. Kostnaden blir 
därför beroende av tre faktorer, följande: 
 

• Räntan på marknaden 
• Företagets riskprofil (långivarnas riskpremie) 
• Företagets skattesats 

 
Störst inverkan på kostnaden har den första punkten, räntan på marknaden. Den andra 
punkten innebär att en långivare, exempelvis en bank, bedömer företagets riskprofil som i sin 
tur styr räntan på det främmande kapitalet som banken kan låna ut till företaget. När ett 
företag anses vara osäkert, och därmed inte kunna göra en återbetalning av sina lån lägger 
långivaren på en riskpremie, som innebär att räntan för det främmande kapitalet blir en aning 
högre än för ett företag som anses som säkert. Den tredje punkten, företagets skattesats, 
innebär att ett företag med fördel kan finansiera sin verksamhet med främmande kapital, givet 
att skattesatsen är hög. (Nilsson et al., 2002, s.239-240) 
 
Ett sätt att räkna fram låneräntan är att använda samma räntevärde som ett företag har på sina 
emitterade obligationer, givet att de handlas aktivt. En viktig aspekt som bör tänkas på är att 
räntan på det främmande kapitalet inte alltid är densamma som räntan på bolagets historiska 
lån som de kanske fortfarande utnyttjar. Räntan på det främmande kapitalet skall reflektera 
den ränta till vilken bolaget kan låna idag, och inte den som företaget lånat till historiskt. 
(Nilsson et al., 2002, s.241-242) 
 
4.6.3 Kostnaden för eget kapital 
 
Kostanden för eget kapital definieras som den avkastning en investerare kräver för att göra en 
investering i ett företag. Den är svår att uppskatta då den inte direkt kan observeras i 
marknaden (McKinsey et al., 2000, s.214). Det finns två olika sätt för en värderare att 
uppskatta värdet på kostnaden för det egna kapitalet: antigen använder sig han eller hon av en 
risk- och avkastningsmodell eller så tillämpar värderaren en modell för utdelningstillväxten. 
(Nilsson, 2002, s.221) Framöver kommer båda modellerna att beskrivas och dess formler 
kommer att illustreras.  
 
(1) Risk- och avkastningsmodell  
 
Det finns två modeller för att uppskatta värdet på risken och avkastningen: Capital Assets 
Price Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Model (APM). (McKinsey et al., 2000, s.214) 
Frågor som modellerna besvarar är kring hur investeringens risk skall mätas och hur 
riskmåttet skall omformuleras till en riskpremie (Nilsson et al., 2002, s.224). Då den 
sistnämnda modellen, APM, praktiskt taget inte används kommer den inte att beskrivas i 
referensramen, utan endast CAPM behandlas framöver.  
 
Sim och Wilhelm (2010) skriver i sin artikel att CAPM är baserat på en riskfri ränta och en 
riskpremie för det egna kapitalet. Den sistnämnda, riskpremien kompenserar aktieägarna för 
att de tagit en risk, och är lika med risken på aktiemarknaden. Vidare multipliceras 
riskpremien med ett betavärde, som mäter känsligheten hos tillgångens avkastning gentemot 
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marknadsportföljen. Värderare brukar inte lägga på en branschpremie, då den risken redan 
antas finnas med i betavärdet. CAPM används vanligen i en värdering av stort publikt företag. 
Det förutsätter att marknaden är effektiv där alla investerare kan diversifiera riskerna för 
investeringarna, genom att skapa en aktieportfölj. Artikelförfattarna skriver vidare att 
investerare inte beter sig på det viset i praktiken, som litteraturen beskriver CAPM. Det gäller 
istället att ta hänsyn till exempelvis ett bolags storlekspremie samt en specifik premie just för 
bolaget som värderas, som vidare läggs på vid beräkningen av kostnaden på det egna kapitalet 
(CAPM).          
 
Kalkylräntan (CAPM) räknas fram på följande sätt: 
  

E(R) = rf + (rm – rf) β  
 
Där, 
 
E(R)  Förväntad avkastning på aktien  
 
rf   Riskfri ränta 

 
β    Beta 

 
rm   Förväntade avkastningen hos marknadsportföljen 

 
(rm – rf)  Marknadspremien eller riskpremien (Levy och Post, 2005, s.303-304) 
 
Aktiemarknadslinjen är en graf som visar förhållandet mellan den förväntade avkastningen på 
aktien och företagets risk, det vill säga beta. (Nilsson et al., 2002, s.228) En värderare behöver 
tre värden för att kunna få fram en aktiemarknadslinje, nämligen den riskfria räntan rf, den 
förväntade avkastningen hos marknadsportföljen rm samt bolagets/marknadens betavärde β. 
Marknadsportföljens avkastning är ett värde som en värderare prognostiserar fram genom att 
analysera hur värdet har fluktuerat historisk, samt vad värderingsbolaget säger kring vad de 
tror i sin årsredovisning. Marknadens betavärde är per definition ett. Den riskfria räntan kan 
approximeras med exempelvis vad räntan är på en tioårig statsobligation, som finns 
tillgängligt på börswebbplatser. När en värderare applicerar de tre värdena i grafen fås en rät 
linje fram, som motsvarar aktiemarknadslinjen och därmed kan värderaren fastställa den 
förväntade avkastningen på aktien, givet att företaget har ett betavärde. Om betavärdet antas 
vara noll för ett företag innebär det att risken är noll, och därmed blir avkastningen på aktien 
lika med den riskfria räntan, det vill säga att företaget inte är beroende av marknadens 
utveckling. (Elton, Gruber, Brown och Goetzmann, 2007, s.286-292)  
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Figur 5. Aktiemarknadslinjen (Nilsson et al., 2002, s.228) 

 
(2) Utdelningstillväxtmodell 
 
Utdelningstillväxtmodellen kallas även efter dess upphovsman, Gordons tillväxtmodell eller 
Gordons formel och baserar företagsvärderingen på företagets utdelning. (Nilsson et al., 2002, 
s.260) 
 
Vid en värdering av ett börsnoterat bolag antas rörelsens livslängd vara oändlig, men 
prognoser görs i regel på tre till tio års period. Det är inte praktiskt möjligt att prognostisera 
framtida kassaflöden i all oändlighet. Värderare brukar ofta räkna fram ett slutvärde på 
bolaget, vilket görs med hjälp av Gordons tillväxtmodell. Modellen är en uppskattning av 
värdet efter prognosperioden där ett företag befinner sig i tillståndet Steady State, vilket syftar 
på att företaget befinner sig i en fas där deras tillväxt är konstant i all oändlighet. (Nilsson et 
al, 2002, s.51)   
 
Stubelj (2010) skriver i sin artikel att Gordons tillväxtmodell bygger på antaganden som 
baseras på att de framtida kassaflöden en aktieägare erhåller från en investering är kontanta 
utdelningar, och antas ha en konstant tillväxt. Vidare nämner han att en värderare inte kan 
använda sig av Gordons formel om han eller hon antar att det inte kommer vara några 
utdelningar på kort sikt, som är vanligt i nyligen startade företag. Formeln kan heller inte 
användas när en värderare antar att räntan på tillväxten är större än vad kostnaden för det egna 
kapital är, det vill säga diskonteringsräntan som är vanligt i företag som antas växa i en snabb 
takt. Modellen beskriver inte verkligheten på ett korrekt sätt, men den antas hjälpa till att 
minska osäkerheten kring centrala värden som används i företagsvärderingen. 
 
Gordons formel ser ut på följande sätt: 
 

Va = D1/(re – g) 
 
Där, 
 
Va   Aktiens värde 
 
D1   Förväntade utdelningen av aktie nästa år 
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re   Aktieägarnas avkastningskrav 
 
g   Årlig tillväxttakt i utdelningarna (Nilsson et al., 2002, s.260) 
 
4.7 Multipelvärdering 
 
En multipelvärdering är enkel att förstå, och det krävs inte mycket kunskap kring 
företagsvärdering för att kunna använda den. Metoden baserar värderingen på marknadens 
estimering av ett eller flera likvärdiga företags multiplar. (Nilsson et al., 2002, s.58) Några 
multiplar som kan användas är exempelvis P/E och P/B.  
 
P/E är ett engelskt begrepp och står för Price-to-Earnings. För att räkna fram P/E divideras 
den aktuella aktiekursen med årets vinst per aktie. Ett lågt P/E-tal visar att aktien är attraktiv. 
Då den aktuella aktiekursen är låg jämfört med vinsten per aktie kan en högre utdelning 
förväntas. (Levy och Post, 2005, s.518) 
  
 
P/E räknas fram på följande sätt: 
 

P/E = P0 / EPS0 

 
Där, 
 
P0  Aktuella aktiekursen  
 
EPS0  Årets vinst per aktie  
 
P/B är ett engelskt begrepp och står för Price-to-Book. P/B jämför aktiens marknadsvärde 
med dess bokföda värde, och beror helt på vilken bransch den tillämpas på. För att räkna fram 
P/B divideras den aktuella aktiekursen med den bokförda aktiekursen. Ett lågt P/B-tal visar 
antigen att aktien är undervärderad eller att det är något fel hos företaget. (Investopedia, 
Definition av P/B, 2010) 
 
P/B räknas fram på följande sätt: 
 

P/B = P0 / (totala tillgångar – immateriella tillgångar och skulder) 
 
Där, 
 
P0  Aktuella aktiekursen 
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5. Empiri 
 
I följande kapitel ges en återspegling av utförda intervjuer med analytikerna samt lite fakta 
kring deras yrke och arbetsuppgifter. 
 
5.1 Analytikerna 
 
Marcus Hellman. Finansanalytiker på Skarpa. 70 – 80 procent av hans tid går till 
företagsvärdering och någon typ av fundamental bolagsanalys där värderingen genomlyser 
målbolag/koncerner. Under resterande tid arbetar han med företagsöverlåtelser. Han har 
arbetat med företagsvärdering i cirka två till tre år. Framöver kommer han att arbeta med 
överlåtelseprojekt, där han kommer att driva processen att sälja ett företag.     
 
Jonas Ahlberg. Associated på Coorporate Finance avdelningen på Grant Thornton, där han 
arbetar med värderingsfrågor vad gäller köp- och säljföretag. 35 – 40 procent av hans tid 
arbetar han med kassaflödesanalys och liknande värdering.  
 
5.2 Intervjuerna 
 
Hellman och Ahlberg inleder båda med att berätta att de flitigt använder sig av DCF modeller 
vid värdering av ett bolag, då de anser den vara mest komplett. Modellen förutsätter att 
mycket tid läggs ner på den fundamentala bolagsanalysen avseende resultaträkningen, 
balansräkningen, resultatförändringar över tid i rörelsekapitalbehovet, investeringar, 
avskrivningar etc. De nämner vidare att det inte går att göra en riktigt bra DCF utan att sätta 
sig in i företagets verksamhet samt branschen och marknaden. (M. Hellman, e-post, April 27, 
2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
I värderingsprocessen är det viktigt att förstå målbolagets verksamhet och affärsmodell. För 
att räkna på framtida kassaflöde krävs det att analytikern skaffar djupgående förståelse om 
bolaget och uppfattar alla delar av betydelse för sannolikheten till framtida kassaflöden. Det 
innefattar även att förstå så väl som möjligt hur branschen och marknaden fungerar samt 
konkurrenters bedömningar om framtiden. Genom att ha förstått hur allt hänger ihop har man 
kommit en bra bit på vägen. Sedan måste analytikern helst även förstå hur en potentiell 
köpare fungerar och det finns oftast många olika köpkategorier. Det kan vara så att 
marknaden generellt värderar en viss bransch lågt medan andra branscher värderas högre. Vid 
uttalande av adekvat marknadspris ska det helst finnas verklighetsförankring i det. Det 
teoretiska nuvärdet från DCF är ofta inte detsamma som en 100 procentig försäljning av 
bolagets aktier skulle ge idag. Särskilt inte om vi pratar om noterade bolag. (M. Hellman, e-
post, April 27, 2010) Då finns det en del instrument och moment för att hantera det, där 
instrumenten illikviditetsrabatt och small cap premium kan nämnas. Det är även viktigt att 
använda sig av teorier, sunt förnuft och verklighetsförankring samt redovisa källor och att 
tydligt visa hur slutsatser har dragits. Något som är minst lika viktigt är val av modell och 
angreppssätt som passar bäst för det specifika fallet. (M. Hellman, telefon, Maj 17, 2010) De 
värdedrivande komponenterna som styr hela kassaflödet är följande:  
 

• Omsättning 
• Rörelsemarginal 
• Rörelsekapital 
• Investerarnas avkastningskrav 
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• Netto investeringar (J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Prognoser brukar baseras på information som till stor del fås från målbolaget i egenskap av 
historik, budgetar samt affärsplaner som sedan bedöms och bearbetas. När information från 
bolaget inte finns, är alternativet att göra en så kallad oberoende värdering som baseras på 
offentlig information samt egna uppfattningar. Vid en oberoende värdering så är det ännu 
viktigare att förstå hur bolaget och dess omvärld fungerar. (J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010)  
När det kommer till objektivitet så är det viktigt att redogöra för gjorda antaganden, men i 
slutändan så blir det ändå en subjektiv bedömning, en så kallad kvalificerad gissning. Det 
gäller att se till att man gör en gedigen analys, och är påläst kring teorier och marknaden. (M. 
Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Vid betraktande av rörelsemarginalen så är ett alternativ att se hur historiken i bolaget 
förhåller sig mot konkurrenter och om det finns någon anledning att tro att de kommer att ske 
en harmonisering i branschen. Jämförelserna sätts alltid i förhållande mot konkurrenter, där 
ett snitt i branschen i förhållande till den allmänna konjunkturen är att föredra. Om inte det 
finns konkurrenter kan en jämförelse göras gentemot branschen i sin helhet. Det är också 
intressant att titta närmare på bolagets finanser i form av följande punkter:  
 

• Återbetalningstid på lånen 
• Hur snabbt investeringar tjänas in 
• Kassaflöde 
• Investeringar (J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 

 
Osäkerheten återspeglas vanligtvis i risk för att framtida prognostiserade kassaflöden inte slår 
in. Osäkerheten kring modellerna minskas genom att implementera modellerna CAPM och 
WACC i DCF modellen. Risken avspeglas då i WACC som speglar avkastningskravet på 
satsat kapital (eget kapital och externa medel, vanligtvis banklån). Det finns inget enkelt sätt 
att beskriva hur risken hanteras men i en WACC som utgörs av CAPM på EK sidan så är det 
så kallade betavärdet som speglar den affärsspecifika systematiska risken i målbolaget. För 
noterade bolag så finns ofta beta värde att hämta på bland annat Avanzas webbplats. (M. 
Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) Ett värde lika med noll 
beror på ingen handel i aktien, då det är teoretiskt omöjligt med ett betavärde lika med noll. 
Om det är fallet, anser Hellman och Ahlberg att man skall välja ett betavärde på ett plus 
eventuellt pålägg för riskpremie utifrån verksamhet och bransch. Vid eventuell osäkerhet ökas 
avkastningskravet med fördel. Det finns även andra verktyg för att ytterligare hantera det, 
exempelvis Venture Capital (VC), då en värdering diskonterar ofta framtida kassaflöden 
betydligt hårdare just på grund av den betydande risken. (M. Hellman, telefon, Maj 17, 2010; 
J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Som komplement till DCF används ofta en multipel-/jämförelsevärdering. Metoden går ut på 
att jämföra målbolaget med sina konkurrenter på aktiemarknaden. Vanliga multiplar är 
exempelvis P/E, P/EBIT, EV/EBIT, EV/Omsättning. Valet av multipel beror på hur en 
företagsvärdering tillämpas generellt på varje specifikt företag och bransch. (M. Hellman, e-
post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010)  
 
En multipel-/jämförelsevärdering brukar ofta säga en hel del om hur målbolaget skulle mottas 
av börsen vid en börsnotering. Vid en multipelvärdering brukar det per automatik genereras 
följdfrågor som är viktiga att få svar på. Vid användandet av en P/E-multipel så väcks till 
exempel frågor kring om det verkligen är nettoresultatet som ska användas i uträkningen av 
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multipeln. Börslistorna avser det, men ibland blandar personer ihop P/E med P/EBIT och 
skillnaden kan vara stor. En annan fråga kan vara kring vilket resultat som ska användas, det 
vill säga om utgångspunkten ska ligga i den senaste reviderade årsredovisningen, 
kvartalsrapporten eller det innevarande budget-/prognosåret. (M. Hellman, e-post, April 27, 
2010) 
 
EV/EBIT är en av de bättre multiplarna att räkna med, då den tar hänsyn till kapitalstrukturen. 
EV (Enterprise Value) räknas fram genom att addera nettoskulden på börsvärdet. 
Nettoskulden är räntebärande skulder minus överlikviditet som kan vara gamla skattade 
vinster som inte är utdelade. Överlikviditet kan vara svårt att bestämma då man inte ska ta 
med rörelsebunden kassa, men schablonmässigt kan man ta alla medel som direkt 
omsättningsbara till likvider, även korta placeringar. Om det däremot finns stora summor 
under rubriken kortfristiga placeringar skall även de hanteras som kassa och bank. (M. 
Hellman, e-post, April 27, 2010)      
 
Oftast kan en kombination av multiplar användas. Utgångspunkten vid valet av 
jämförelsemultiplar är att de bolag som ska jämföras skall vara noterade och helst inom 
samma bransch. I vissa fall kan även liknande bolag inom helt olika branscher väljas, om det 
av olika anledningar kan finnas likheter kring bolagens verksamhet. P/S och P/E är dock inte 
oftast lika bra som EV/EBIT och P/EBIT. Anledningen är att det är svårare att 
bokföringsmässigt ”manipulera” vinsten på EBIT-nivå än på nettoresultatnivå efter skatt (E). 
(M. Hellman, e-post, April 27, 2010)  
 
Exempel: 
Om ett företag som omsätter 180 miljoner har ett nettoresultat på 12,5 miljoner och branschen 
har ett genomsnittligt P/E på 16 skulle vi förenklat kunna anta att målbolaget har ett 
marknadsvärde på 200 miljoner (12,5 x 16). Det skulle implicit även innebära att vi värderar 
målbolaget på P/S = 1,11 x (200 / 180). Om det genomsnittliga P/S för hela marknaden skulle 
ligga på 1,5 skulle vi snarare värdera målbolaget till 270 miljoner (1,5 x 180). Om vi sedan 
skulle vikta marknadens genomsnittliga P/S och P/E (50 / 50) skulle vi erhålla ett uppskattat 
marknadsvärde på 235 miljoner (12,5 x 16 + 1,5 x 180) / 2. (M. Hellman, telefon, Maj 17, 
2010) 
 
Hellman använder ibland även substansvärdering, då den är lämplig vid värdering av 
konkursmässig verksamhet. Modellen är även vanlig i en kapitalintensiv verksamhet, 
exempelvis fastighetsbolag, värdepappersbolag etc. Den används ofta i samband med att ett 
bolag vill köpas ut eller i ett fåmansbolag. Modellen är sällan applicerbar på stora företag, och 
DCF samt multiplar brukar ge bättre resultat. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010) 
 
Både Hellman och Ahlberg använder sig av en standardiserad mall för en värdering av ett 
företag, där beräkningarna till stor del är automatiserade och rapporteras enligt kundens 
önskemål. Analytikerna är överrens om att det inte går att automatisera hela 
värderingsprocessen, utan det krävs alltid manuell handpåläggning utifrån varje specifikt case. 
(M. Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
5.1.1 Värderarnas åsikter kring olika antaganden 
 
Inflation. Sverige har inga större problem med inflation, men om det finns tro på 
fluktuationer ska den givetvis beaktas. Det långsiktiga inflationsmålet i Sverige ligger på 2 
procent, där av ska man inte landa långt därifrån avseende Gordons formel då det resulterar 
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till systematiska fel i värderingen. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, 
Maj 6, 2010) 
 
BNP. Gällande BNP är det viktigare att se på branschen samt vad EU och Sveriges regering 
vill. Som i Eolus fall så verkar det som att regeringen kommer att driva igenom satsningen på 
vindkraften oavsett vad marknaden vill, genom subventioner och därmed vore det inte så bra 
att enbart beakta BNP. (J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Låneräntan. Den är låg utåt, och det är lätt att tro att det är gynnsamt för bolag att låna 
pengar men sanningen är att ränteläget är tufft då bankerna lägger på höga riskpremier. Med 
anledningen av den fluktuerande räntan så bör bolagets lån beaktas för att se när de löper ut 
och ifall de löper ut inom kort så är ett bra alternativ att utgå från riksbankens räntebana. (J. 
Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Avskrivningar. De har inte lika stor betydelse för en kassaflödesvärdering, då de har mindre 
betydelse för kassaflödet. Hellman anser att man skall ha i åtanke att avskrivningar inte skall 
överstiga investeringar, utan långsiktigt brukar årliga avskrivningar motsvara årliga 
nettoinvesteringar. Avskrivningarna blir en följd av investeringar. (M. Hellman, telefon, Maj 
17, 2010) 
 
Riskpremie. Den varierar beroende på mätperiod och marknad (västvärlden, EU, Sverige 
etc.). Generellt ligger marknadens riskpremie någonstans mellan 4 och 8 procent i 
välutvecklade länder i väst. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010) 
 
Beta. Det finns massa statistik om betavärdet, bland annat som tidigare nämnt på Avanzas 
hemsida men även ”Damodaran” har någon typ av lista online där betavärden från branscher 
kan hämtas. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 
Vinsttillväxten. Resultatförändringar i prognos ska underbyggas och förklaras. Ju bättre 
underlag för att förklara framtiden desto trovärdigare resultat. Det uppnås genom forskning, 
intervjuer, förståelse av bransch och se ifall målbolaget kommer öka i paritet med branschen i 
övrigt. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010) 
 
Omsättning. Samma som stycket ovan, där det är extra viktigt att ha koll på branschen i 
övrigt avseende omsättningstillväxt. Frågor som en värderare kan ställa är exempelvis om 
målbolaget kommer att växa snabbare än branschen. I så fall betyder det kanske att 
marknadsandelar kommer att tas från konkurrenter. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010) 
 
Framtida lönsamhet. Är ofta ett resultat av de senaste två styckena ovan, det vill säga 
omsättningen och vinsttillväxten. Här skall en värderare betrakta även hur behovet av 
rörelsekapital bindningen utvecklar sig (korta fordringar + lager/PIA – korta skulder). (M. 
Hellman, e-post, April 27, 2010) 
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6. Tillämpning av valda värderingsmodeller på Eolus 
 
I följande kapitel väljs värderingsmodellerna ut för Eolus. Antaganden och indata för 
värderingsmodellerna kommer att prognostiseras och förklaras, som sedan ligger till grund 
för värderingen. 
 
6.1 Val av värderingsmodeller 
 
Enligt litteraturen är en DCF analys att föredra vid en företagsvärdering av ett publikt företag. 
Analytikerna Hellman och Ahlberg anser att DCF analysen är mest lämplig vid 
företagsvärdering, däremot bör en multipelvärdering tillämpas som ett komplement till 
analysen:   
 

”En kombination av DCF och Multiplar är att föredra. Då blir det ett bra jobb 
om man genomfört denna kombination på ett gediget och genomarbetat sätt.” 
(M. Hellman, e-post, April 27, 2010) 

 
Med det som bakgrund kommer en DCF analys tillämpas på målbolaget Eolus. Vidare uttalar 
sig analytikerna om att en viktig aspekt kring en företagsvärdering är att begripa vart företaget 
strategiskt är på väg. Genom en traditionell SWOT analys kan företagets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot fastställas och därmed ligga till grund för en analys av hur framtiden kan 
se ut för bolaget. Utgångspunkten i värderingen av Eolus blir att göra en fundamental analys 
efter bästa möjliga förmåga. Några frågor som analysen kan tänkas svara på är kring hur 
marknaden kommer att utvecklas och om bolaget kommer att ta marknadsandelar från 
konkurrenterna.    
 
I följande figur illustreras ett tillvägagångssätt för värderingen av Eolus: 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 7. Tillvägagångssättet för värderingen av Eolus Vind AB. Egenarbetad 
 

6.2 Fundamental analys 
 
Nedan kommer en fundamental analys att utföras på Eolus. Dock har ett urval gjorts av de 
olika komponenterna i den fundamentala analysen. Anledningen är att det uppkommit brist av 
material då bolaget valt att inte delta i studien. Värderingen blir därmed en oberoende 
värdering, som baseras på offentlig information som finns tillgänglig, samt egna 
uppfattningar. Det innebär att en fullständig redovisnings- och finansiellanalys inte är möjlig 
att utföra då det krävs intern information från företaget. En viss del av den finansiella 
analysen kommer dock att tas upp i SWOT analysen.    
 
6.2.1 SWOT analys 
 
I följande avsnitt kommer en SWOT analys att tillämpas på Eolus, följt av en 
sammanfattning. Information till analysen har hämtats från Eolus senaste årsredovisning och 

Fundame-
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Känslig-
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de två senaste kvartalsrapporterna. Här behandlas företagets styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot.  
 
Styrkor 
 
En bredare insikt hos människor om de globala klimatförändringarna och subventioner från 
staten har fått marknaden av förnybar energi att blomstra. Framtidsutsikten ser ljus ut för 
branschen och Sverige har goda möjligheter att bygga ut vindkraften, då nationen har stor 
landyta med långa kuststräckor samt gynnsamma vindförhållanden. Den tekniska 
utvecklingens frammarsch inom vindkraft har gjort det möjligt för allt större och effektivare 
vindkraftverk. I slutet av 2008 kom 1,4 procent av Sveriges totala elproduktion från 
vinkraften, vilket EU och svenska staten försöker få ändring på. EU:s direktiv säger att 49 
procent av energianvändningen ska komma från förnybar energi till år 2020, något som 
svenska staten senare reviderade upp med en procentenhet till 50 procent. En annan positiv 
aspekt för branschen är avtalet på förnybar el inom elcertifikatsystemet, som innebär att 
elhandelsbolag samt privata förbrukare måste köpa in en viss kvot förnybar el, och kvoten 
ligger idag på 17 procent. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Med den förväntade tillväxten i branschen ser framtiden ljus ut för Eolus som har varit 
verksamma sedan starten 1990, och är idag en av Sveriges ledande aktörer av mindre samt 
medelstora vindkraftsprojekt. Bolagets omsättning ökade med cirka 66 procent föregående 
räkenskapsår och skall fördubblas i förhållande till föregående år. (Eolus Vind AB, 
Årsredovisning, 2008/2009) En förutsättning för fortsatt expanderingen var att få in nytt 
kapital vilket också bolaget fick genom en nyemission den 28 maj 2009, som tillförde bolaget 
158,5 MSEK. Eolus soliditet var i slutet av det andra kvartalet 44 procent vilket, innebär att 
bolaget har en god finansiell hälsa och deras projektportfölj visar att de har beläggningen 
fram till sommaren år 2012. (Eolus Vind AB, Kvartalsrapport Q2, 2009/2010) 
 
Eolus verksamhet har tre inriktningar: projektering och förvaltning av vindkraftanläggningar 
samt konsultverksamhet. Verksamhetens huvudide är att projektera och uppföra 
vindkraftsanläggningar för att antingen behålla dem för bedrift av elproduktion eller att sälja 
dem till kunder. Bolaget framgångsrecept kan enkelt beskrivas med att de har lång erfarenhet 
inom branschen samt hög kompetens, och deras styrkor ligger i projekteringen där även 
projektering sker åt externa intressenter. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Eolus strategi är att fokusera på marknaden i Norden där de har goda kontakter med 
markägare, men under det gångna året har två vindkraftverk upprättats med framgång i 
Estland. De tydliggör dock att fokus ligger på marknaden i Norden och de tänker inte ge sig 
ut för att jaga marknadsandelar eller etablera sig på nya marknader om det inte är möjligt med 
god ekonomi. Eolus har tecknat långa avtal med sina leverantörer till fastpris, där en större 
efterfrågan på vindkraften skulle innebära att priserna pressas upp vilket skulle innebära 
fördelar gentemot konkurrenterna. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Svagheter 
 
Bolaget är beroende av subventioner från staten precis som alla andra verksamma inom 
vindkraftbranschen då olja samt kolbaserad elkraft är billigare att producera. Ett annat hot för 
bolaget är, att de oftast betalar stora förskott till leverantörer då de köper vindkraftverk och 
ifall de inte skulle kunna fullfölja avtalet skulle det få stora konsekvenser. Med anledning av 
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att det finns ett begränsat antal vindkraftproducenter och leveranstiderna är långa skulle det 
kunna få stora finansiella konsekvenser. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Möjligheter 
 
Eolus har en tro på hög global tillväxt de kommande åren, där bolaget kommer att fokusera på 
att fortsätta expandera i Norden. Nya marknader lockar, men etablering av vindkraftverk i 
ytterligare länder kommer endast att ske där det är möjligt med god ekonomi. (Eolus Vind 
AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Vindkraften påverkas indirekt av EU:s system för utsläppsrätter av koldioxid som förväntas 
öka i pris. Avsikten med systemet är att minska utsläppen på koldioxid och det resulterar i 
dyrare elproduktion för kolverk vilket i sin tur gör den förnybara elproduktionen mer 
attraktiv. Något annat som skapar möjligheter för vindkraft branschen, är avtalet på förnybar 
el inom elcertifikatsystemet, där energimyndigheten i Sverige har föreslagit en höjning av 
kvoten. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009) 
 
Fluktuationer i valutakursen för euro har en påverkan på bolagets lönsamhet då stor del av 
vinkraftverken inhandlas i euro. Visserligen gör bolaget valutasäkringar men de raderar inte 
hela effekten, utan har bara en dämpande effekt. Då Kronan har stärkts gentemot euron under 
de senaste kvartalen så har det bidragit till en positiv resultatpåverkan och en fortsatt 
utveckling av valutakursen i samma riktning skulle gynna bolaget ytterligare. (Eolus Vind 
AB, Kvartalsrapport Q1, 2009/2010; Eolus Vind AB, Kvartalsrapport Q2, 2009/2010) 
 
Hot 
 
En risk för Eolus är att vindkraftbranschen anses vara attraktiv vilket i sin tur har lockat nya 
aktörer till marknaden. Det har gjort att konkurrensen på senare tid har hårdnat och bolagets 
främsta konkurrenter är projektörerna, Agrivind, Triventus, Universal Wind, Vindkompaniet, 
kommunala energibolag, Nordisk Vindkraft samt WPD Scandinavia. Branschens expandering 
har gjort att nya aktörer etablerat sig på marknaden, som exempelvis Stena, Wallenstam, 
Arise Windpower, Rabbalshede Kraft och Södra. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 
2008/2009) 
 
Med högre tillväxt uppstår också ökat behov av kapital och det skulle innebära genomförande 
av fler nyemissioner eller tecknande av nya lån, men utan att bryta mot bolagets policy som 
säger att soliditeten som lägst får vara 30 procent. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 
2008/2009) 
 
Då Eolus är ett litet bolag med 39 anställda skulle en förlust av nyckelpersoner få negativ 
påverkan på kort sikt, då bolaget är kunskapsintensivt med bara 39 anställda. Något annat 
som är oroande är, att det inte finns några garantier på fortsatta subventioner från staten trots 
att branschen fått tydligare förutsättningar än någonsin. Försämrade villkor skulle påverka 
bolagets finansiella hälsa på ett negativt sätt. Ändringar vad gäller regelverk för upprättande 
samt drift av vindkraftverk är något som skulle bromsa branschens tillväxt och därmed är 
politiska åtgärder en kritisk punkt. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009)  
 
Ytterligare risk för bolaget är att de har planer på att utöka sitt eget ägande i vindkraftverk och 
det är tänkt att finansieras till stor del av bankkrediter och en eventuell förändring av 
marknadsräntorna skulle få effekt på lönsamheten. En dämpande åtgärd har gjorts genom 
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skapande av en policy som säger att den genomsnittliga löptiden för räntebindningarna inte 
får understiga 2,5 år. I slutet av augusti 2009 var 84 procent av skulderna till kreditinstitut av 
räntesäkringsinstrument. (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009)  
 
Styrkor    Svagheter 
 
Hög kompetens    Beroende av politiska åtgärder (subventioner) 
 
Lång erfarenhet i branschen  Ingen egen tillverkning av vindkraftverk 
 
Lyckad nyemission   Hög kapitalbindning 
 
God finansiell hälsa   Höga förskott till leverantörer 
 
Bra avtal med leverantörer  
 
Lyckad etablering i Estland 
 
Omsättning ökade med 66 % 08/09  
 
Projektering 
 
Goda kontakter med markägare 
 
Stor projektportfölj  
 
Möjligheter    Hot 
 
Valuta     Valutarisk 
 
Tillväxt i branschen   Ökande konkurrens 
 
Marknaden växer   Politiska åtgärder & regler 
 
Elpriserna ökar    Ränterisk 
 
Elcertifikatsystemet   Personal 
 
     Ny teknik 

 
Figur 8. SWOT analys av Eolus Vind AB. Egenarbetad. 

 
6.2.2 Proformas 
 
Prognoserna i följande avsnitt antas vara funktioner av omsättningen, vilket är vanligt 
förekommande. Följande punkter kommer att beaktas vid antagandena: 
 

• SWOT analysen 
• Hur posten historiskt har förhålligt sig till omsättningen 
• Offentliga prognosers tro på framtiden (årsredovisningar, branschen, staten med fler) 
• Bedöma sannolikheten och bearbeta 
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Omsättning 
 
Den procentuella utvecklingen illustreras i figuren nedan. Den högra delen av figuren nedan 
illustrerar prognosen för omsättningen. De tre första räkenskapsåren har täckning av den 
nuvarande projektportföljen, som vi valt att periodisera enligt nedan. Eolus VD hade 
prognostiserat att nettoomsättningen skulle komma att öka med nästan 100 procent 
räkenskapsåret 2009/2010, men då dess utveckling dämpats av egna investeringar i 
vindkraftverk har vi valt att justera siffran till 60 procent. Motiveringen till valet är att om 
bolaget skulle fortsätta växa under tredje och fjärde kvartalet i samma takt som de tidigare två 
kvartalen, utan ytterligare egen investering, så hade ökningen av nettoomsättningen landat på 
cirka 60 procent. De två efterföljande räkenskapsårens tillväxt finns redan i deras nuvarande 
projektportfölj. Utvecklingen de sista åren i vår prognos motiveras med Eolus, statens, 
myndigheters och kommuners tro och satsningar på vindkraften. (Eolus Vind AB, 
Kvartalsrapport Q1, 2009/2010; Eolus Vind AB, Kvartalsrapport Q2, 2009/2010) Slutligen så 
har tillväxten i Steady State fasen antagits till 2 procent då det är Sveriges långsiktiga 
inflationsmål. (M. Hellman, e-post, April 27, 2010; J. Ahlberg, telefon, Maj 6, 2010) 
 

 
Figur 9. Nettoomsättning i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
Produkter i arbete, färdigvarulager och pågående arbete för annans räkning 
 
Historiskt sätt har posten fluktuerat både negativt och positiv i förhållande till omsättningen. 
Vi antar att den kommer att hålla sig positiv, som det föregående räkenskapsåret. Vi har dock 
justerat ner den och antagit att den kommer att öka med en procent av nettoomsättningen 
under den fem åriga prognostiden för att sedan öka konstant med 0,12 procent i Steady State 
fasen.  
 

 
Figur 10. PIA, F-vl och pågående arbete för annans räkning i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
Kostnad för sålda varor och projektering 
 
Medel för KSV och projektering har fluktuerat kraftigt de senaste fyra räkenskapsåren med ett 
medelvärde på 78,42 procent av nettoomsättningen. Vi har valt att utgå från samma medel och 
justerat det uppåt till 85 procent då vi tror att den kommer att ligga något högre under den 
kraftiga tillväxtfasen för att sakta jobba ner kostnaderna genom olika 
kostnadsbesparingsprogram till 80 procent av nettoomsättningen. 
 

 
Figur 11. Kostnad för sålda varor och projektering i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
Avskrivningar och nedskrivningar 
 
Medel för avskrivningar och nedskrivningar har de senaste fyra års perioder legat på 2,37 
procent av nettoomsättningen vilket vi tror kommer att öka något med tanke på att VD:n säger 
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att bolaget skall investera i fler egna vindkraftverk. Siffran revideras därmed till stadiga 3,50 
procent. 
 

 
Figur 12. Avskrivningar och nedskrivningar i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
Övriga poster i resultaträkningen 
 
De övriga posterna i den prognostiserade resultaträkningen antas ligga på samma nivå som 
medeltalet i procent av nettoomsättningen för de enskilda posterna de senaste fyra 
räkenskapsåren. Det gäller övriga rörelseintäkter, övriga externa kostnader, personalkostnader 
samt övriga rörelsekostnader. 
 
Rörelseresultat EBIT 
 
De tidigare stegen i Proformadelen har lett fram till rörelseresultat, som kan betraktas i 
figuren nedan. 

 
Figur 13. Rörelseresultatet i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
6.3 Kalkylränta (CAPM) 
 
Riskfria räntan rf antas vara samma som den tio åriga löptiden på den svenska 
statsobligationen. Värdet på den riskfria räntan som kommer att användas i beräkningen av 
kalkylräntan är 2,96 procent. (Finansportalen, Riskfri ränta, 2010)  
 
Marknadspremien E(rm – rf) är ett antagande som görs beroende på hur marknaden ser på 
värdet. I en enkät som Örlings PriceWaterhouseCoopers publicerade mars 2010 på 
Stockholmsbörsen, uppgår marknadsriskpremien mars 2010 till 4,6 procent.  
 
Figuren nedan illustrerar hur marknaden ser på marknadspremien, då en enkätundersökning 
varje år utförts av Örlings PriceWaterhouseCoopers på den svenska Stockholmsbörsen. 
Historiskt sett har värdet på marknadspremien fluktuerat mellan 3,5 och 5,4 procent. 
Enkäternas svar har erhållits från 33 aktörer inom förvaltning, riskkapitalbolag, 
investmentbanker och rådgivare inom Coorporate Finance. (PWC, marknadspremien mars 
2010, 2010) Med det som bakgrund antas marknadspremien i studien ligga stabilt mellan de 
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värden som illustreras i grafen. Om alla värden adderas och sedan divideras med totala antalet 
fastställs ett medelvärde på värdet är 4,44 procent. I studien antas värdet vara på 4,4 procent 
som motsvarar medelvärdet avrundat till endast en decimal.    

 
Figur 14. PWCs enkätundersökning av Riskpremien på den svenska aktiemarknaden 2010. (PWC, 

marknadspremien mars 2010, 2010) 
 
Betavärdet ß, är ett värde som talar om hur aktien på ett bolag rör sig i förhållande till 
marknaden. Eolus är noterat på OMX Nasdaq First North, där värdet på beta antas vara noll 
(Avanza Bank, Eolus aktiekurs, 2010). Betavärdet kommer inte att antas till noll i studien, då 
intervjurespondenterna säger att det inte är möjligt att räkna på ett sådant värde. Fokus har 
istället legat på statistik som finns på Damodarans webbplats kring betavärdet, specifikt för 
olika branscher i USA. Webbplatsen rekommenderades under intervjuerna med Hellman och 
Ahlberg, och anses därmed vara relevant. Innan branschen kan fastställas måste olika företag 
verksamma inom vindkraften studeras för att se vilken som är lik Eolus verksamhet. 
Damodaran har en lista med amerikanska företag på sin webbplats, där en sökning av ordet 
wind resulterade till att några företag verksamma inom vinkraften hittades. Sedan har 
företagens årsrapporter/hemsidor studerats för att fastställa vilket bolag som är mest lik Eolus 
verksamhet. I figuren nedan illustreras endast ett urval av bolag med fokus på den som är 
mest lik Eolus, nämligen Wind Energy America Inc. Som det framgår i figuren är bolaget 
verksamma inom branschen Electronics.  

 
Figur 15. Amerikanska företag verksamma inom olika branscher. (Damodaran, statistik, 2010) 

 
I figuren nedan illustreras en överblick av branscher och deras betavärde. Betavärdet kommer 
att vara samma för Eolus som den är för branschen Electronics, då det bolag har liknande 
verksamhet som Eolus. Det framgår i figuren nedan att beta för Electronics ligger på 1,10, 
vilket i studien kommer motsvara betavärdet för Eolus.   

 
Figur 16. Branscher i USA och deras betavärden. (Damodaran, statistik, 2010) 
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Riskpremietillägg skall adderas på CAPM då betavärdet medför en osäkerhet. Under 
intervjuerna med analytikerna nämndes att ett riskpremietillägg brukar adderas på CAPM. 
Värdet som kommer att användas i beräkningen av CAPM beror på bolagets börsvärde, som 
framgår av figuren nedan. Eolus har ett börsvärde som är 928,36 MSEK baserat på senaste 
kvartalsrapporten Q2 2010, vilket ger en riskpremietillägg på 2.2 procent. Värdet finns att 
hämta i den enkät som PriceWaterhouseCoopers lagt ut på sin webbplats. 
 

 
Figur 17. PWCs enkätundersökning av Riskpremien på den svenska aktiemarknaden 2010. (PWC, 

marknadspremien mars 2010, 2010) 
 

Kalkylräntan (CAPM) antas till: 
 

E(R) = 2,96 % + (4,4 %) * 1,1 + 2,2 % = 10 % 
 
Som illustrerats i referensramen har beta en stor inverkan på kalkylräntan vilket motsvarar 
aktiens avkastning. I figuren nedan illustreras avkastningen på Eolus aktie vid olika 
betavärden. Om beta anses vara noll, vilket den per definition inte kan vara, innebär det att 
risken  
 

 
Figur 17. Eolus kalkylränta (CAPM) vid olika betavärden. Egenarbetad. 

 
6.4 Diskonteringsränta (WACC) 
 
Skattesatsen t är detsamma som bolagsskatten. Den 1 januari 2009 införde regeringen en ny 
lag som sänkte den dåvarande bolagsskatten 28 till 26,3 procent. I uppstasen kommer därför 
den nya skattesatsen att användas vid prognoserna. (PWC, Bolagsskatten, 2010) 
 
Marknadsvärdet på eget kapital E beräknas genom att multiplicera dagens aktiekurs med 
antalet aktier i bolaget. Eolus har idag 22 643 000 aktier, enligt senaste kvartalsrapporten Q2 
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2010. Kursen för aktien är 42,50 SEK (Avanza Bank, Eolus aktiekurs, 2010). Då bolaget 
saknar täckningsrätter och eventuella konverteringsrätter tas de inte med i beräkningen av 
marknadsvärdet på det egna kapitalet. 
 
42,5  Eolus aktiekurs (SEK) 
22 643 000 Antalet aktier i Eolus 
962,3  Marknadsvärdet på eget kapital (MSEK) 
 
Marknadsvärdet på skulderna S beräknas genom att subtrahera eget kapital och skulder 
med eget kapital. Värdena finns att hämta i den senaste kvartalsrapporten Q2 2010, i Eolus 
balansräkning. Det egna kapitalet och skulderna ligger på 1 250 MSEK och det egna kapitalet 
ligger på 552 MSEK.  
 
1250  Totalt kapital (MSEK) 
552  Skulderna (MSEK) 
698  Marknadsvärdet på skulderna (MSEK) 
 
Totalt kapital (S+E) beräknas fram genom att addera marknadsvärdet på eget kapital E och 
marknadsvärdet på skulderna S. Förhållandet mellan eget kapital och skulder antas i vår 
värdering vara 962,3 MSEK och 698 MSEK under hela prognostiden, vilket ger ett totalt 
kapital på 1 660,3 MSEK. Förhållandet antas vara den samma genom hela prognostiden. 
 

E/(E+S) blir 58 procent (962,3/1 660,3)  
 
S/(S+E) blir 42 procent (698/1 660,3) 
 

Kostnad för skulder, långivarens avkastningskrav rs är ett antagande som är svårt att 
fastställa. Ränteläget på marknaden har varit gynnsamt de senaste åren men den antas öka då 
marknaden har stabiliserats och förväntas börja växa igen. Eolus räntekostnad för deras lån 
var 1,39 procent i den senaste årsredovisningen (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009). 
Räntan antas komma att öka när befintliga lån skall förlängas samt när nya lån upptas på 
grund av kapitalbehovet som uppstår vid bolagets expansion. I uppsatsen antas låneräntan 
ligga på 5 procent. Motiveringen till valet är att i den senaste årsredovisningen antas den ligga 
på 3,5 procent (Eolus Vind AB, Årsredovisning, 2008/2009). Dock finns det en ovilja hos 
bankerna att låna ut pengar till bolaget, då projekteringstiderna är långa. Det problemet 
medför en risk, där riskräntan valts till 1,5 procent. (Avanza Bank, analys av vindkraften och 
Eolus, 2010) 
 
Kostnad för eget kapital re är kalkylräntan, och den har redan fastställts i föregående avsnitt 
till 10,0 procent. 
 

Diskonteringsräntan (WACC) antas till: 
 

RWACC = (5 % * (1 – 26,3 %) * 42 %) + (10 % * 58 %) = 7,3477 % 
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6.5 Fritt Kassaflöde till Företaget (FKFF) 
 
Första steget är att definiera de komponenter som ingår i formeln nedan för att få fram det fria 
kassaflödet till företget. 
 
Rörelseresultat efter avskrivningar 
+ Avskrivningar                       
-  Schablonskatt 
- Investeringar 
+/- Förändring av rörelsekapital 
= Fritt kassaflöde till företaget 
 
Avskrivningar och investeringar 
 
Som tidigare nämnts har vi antagit att avskrivningar kommer att vara 3,5 procent av 
omsättningen och då avskrivningar uppstår till följd av investeringar antas de vara av samma 
storlek. Enligt Marcus Hellman är ett vanligt antagande att avskrivningar långsiktigt brukar 
motsvara investeringarna, men något förenklat då det egentligen betyder att bolaget inte har 
någon tillväxt. 

 
Figur 18. Avskrivningar och nedskrivningar i Eolus resultaträkning. Egenarbetad. 

 
Schablonskatten 
 
Schablonskatten är som tidigare nämnt 26,3 procent och antas att fortsätta vara det i all 
framtid. 
 
Rörelsekapitalbehov 
Bolagets rörelsekapitalbehov räknas enligt följande: 
 
+ Kundfordringar 
+ Varulager 
+ Övriga omsättningstillgångar 
- Summa kortfristiga skulder 
= Rörelsekapitalbehov 
 
Kunfordringarna antas ligga på nivån 20,41 procent av nettoomsättningen, vilket är i linje 
med föregående bokslutsperiod.  Vidare har samma antaganden gjorts gällande varulager och 
övriga omsättningstillgångar. Den sista komponenten i rörelsekapitalet, de kortfristiga 
skulderna vilka antogs öka något i jämförelse med föregående år. Då posten skall försöka 
hållas högre än kunfordringar för att få medel till finansiering av verksamheten och det har 
den också varit historiskt sett.  Sedan räknas förändringen av rörelsekapitalbehovet, vilket kan 
ses längst ner i figuren nedan. 
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Figur 19. Eolus rörelsekapitalbehov. Egenarbetad. 

 
Beräkning av det fria kassaflödet till företaget (FKFF)  
 
Samtliga komponenter för att räkna fram det fria kassaflödet till företaget presenteras i 
figuren nedan för att summera ihop resultatet. Sedan beräknas ett slutvärde från det kassaflöde 
som fås från steady state med hjälp av Gordons formel, enligt följande: 

Kassaflödet in i evigheten enligt Gordon formel= 
Fritt kassaflöde från steady state / (WACC-Tillväxten) 
 
Värdena i figuren nedan har förklarats tidigare och genom att applicera dem i Gordons formel 
genereras ett fritt kassaflöde till företaget på 4 083,97 MSEK. 
 

 
Figur 20. Beräkningen av det fria kassaflödet. Egenarbetad. 

 
6.6 Diskonterat Kassaflöde (DCF) 
  
Det fria kassaflödet ska sedan diskonteras till nuvärde men hjälp av DCF.  Då brutet 
räkenskapsår så innebär det att den första diskonteringsfaktorn blir 0,5 och nästföljande 1,5 
och så vidare. Det beräknade nuvärdet på Eolus med hjälp av modellen diskonterat kassaflöde 
blev 3 089,68 MSEK. 
 

 
Figur 21. Diskonterat fritt kassaflöde till företaget (DCF). Egenarbetad 
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Aktiekursen räknas fram genom att dividera nuvärdet med totala antalet aktier i bolaget. Den 
beräknade aktiekursen på Eolus blev 136,45 SEK baserat på vår DCF analys av bolaget.  
 
3089, 684 Nuvärde på Eolus enligt DCF 
22 643 000 Antalet aktier i Eolus 
136,45  Eolus Aktiekurs enligt DCF  
 
6.7 Multipelvärdering 
 
I multipelvärderingen har vi valt att titta på konkurrenterna EOS Russia, Fortum samt Vestas. 
De beräknade värdena i tabellen nedan är baserade på senaste kvartalsrapporterna för 
respektive bolag. Då Fortum och Vestas har redovisningsvalutorna EUR respektive DKK har 
de räknats om till SEK med stängningskurser hämtade från Forex hemsida (Valutakurs, 
Forex, 2010) .  

 
Figur 22, Hämtade samt beräknade parametrar och multiplar. Egenarbetad 

 
I tabellen ovan presenteras de olika nyckeltalen för bolagen, där även ett medel för de tre 
konkurrenterna har räknats fram för att ligga som grund för värderingen av Eolus. 
Bolagsvärde och aktiepris har räknats fram för Eolus baserat på varje enskild multipel samt en 
viktning av samtliga multiplar, då det minskar osäkerheten. Multiplarna har viktats enligt 
följande P/E x 10 %, P/B x 20 %, P/S 30 % och EV/EBIT x 40 %, med anledning av att 
Marcus från Skarpa rankat multiplarna i den följden. Det erhållna bolagsvärdet från 
multipelvärderingen varierar mellan 489,57 MSEK (P/E) och 1 330,18 MSEK (P/S), där 
viktningen av samtliga multiplar anses vara mest rättvisande av värderingar och resulterade i 
bolagsvärdet 1 108,51 MSEK och aktievärdet 48,98 SEK. 
 
6.8 Känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalys 1 
 
I den första känslighetsanalysen har vi valt att variera omsättningstillväxten samt kostnad 
sålda varor (KSV), för att visa vad en avvikelse från vår prognos skulle innebära för bolagets 
värde samt dess aktiekurs. Det lägsta värdet på bolaget i känslighetsanalysen fås då 
omsättningstillväxten är 20 procent enheter lägre och kostnad för sålda varor är 10 procent 
enheter högre än vår prognos. Det högsta värdet fås då omsättningstillväxten är 20 procent 
enheter högre och kostnad sålda varor är 10 procent enheter lägre än prognos. Värdet på 
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bolaget varierar mellan 1 174,4 MSEK och 6 833,1 MSEK, vilket tydligt illustrerar hur stor 
konsekvensen en felaktig prognos kan få på bolagsvärdet. Det röda värdet i centrum av 
matrisen är det estimerade värdet som antagits med hjälp av vår egen DCF analys. 
 

 
Figur 23. Matris som illustrerar bolagsvärdet i MSEK. Egenarbetad 

 
I bilden nedan illustrerar samma samband som ovan till skillnad från att det är aktiekursen 
som ses i matrisen. Den fås genom att dividera bolagsvärdet genom antalet aktier. 
Aktiekursen varierar mellan 51,87 SEK och 301,78 SEK., vilket illustrerar hur stor 
konsekvens en felaktig prognos kan få på aktiepriset. Det röda värdet i centrum av matrisen är 
det estimerade värdet som antagits med hjälp av vår egen DCF analys. 
 

 
Figur 24. Matris som illustrerar aktievärdet i SEK. Egenarbetad 

 
Känslighetsanalys 2 
 
I den andra känslighetsanalysen har vi valt att visa vilken påverkan betavärdet och 
marknadspremien får på bolagsvärdet då de avviker från prognos. Den första matrisen 
illustrerar variationer av kalkylräntan om betavärdet och marknadspremien skulle varieras. De 
åtta närmaste värdena för kalkylräntan (CAPM) i förhållande till vårt beräknade värde har 
använts i beräkningen av diskonteringsräntan (WACC)  

 
Figur 25. Matris som illustrerar kalkylräntan. Egenarbetad 

 
Den andra matrisen illustrerar variationer av bolagsvärdet om kalkylräntan och långivarnas 
avkastningskrav skulle varieras. Kalkylräntan och långivarnas avkastningskrav har först 
applicerats i WACC för att få fram en diskonteringsränta, som sedan legat till grunden för att 
räkna fram bolagsvärdet. I matrisen varieras kalkylräntan mellan 5,6 procent och 14,40 
procent samt långivarnas avkastningskrav mellan 3,8 procent och 6,2 procent. Variationerna 
resulterar till att bolagsvärdet varierar mellan 2 736,19 MSEK och 3 500,24 MSEK.      
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Figur 26. Matris som illustrerar bolagsvärdet i MSEK (DCF). Egenarbetad 

 
Den tredje matrisen illustrerar variationerna av aktiepriset, med samma bolagsvärde som i den 
andra matrisen. Bolagsvärdet divideras med antalet aktier, vilket resulterar till att aktiepriset 
varierar mellan 120,84 SEK och 154,58 SEK. 

 
                     Figur 27. Matris som illustrerar Aktiepriset i SEK (DCF). Egenarbetad 
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7. Slutsats 
 
I följande kapitel sammanfattas hela studien för att sedan dra slutsatsen om Eolus aktie är 
över- eller undervärderad. Här kommer även egna reflektioner kring resultatet att framföras.  
 

• Vilka värderingsmetoder och modeller är mest lämpliga för en värdering av Eolus 
Vind AB? 

 
Vi har kommit fram till att en företagsvärdering av Eolus skall tillämpas med en DCF analys 
där en fundamental analys skall ligga till grund för de prognostiserade antagandena. Den 
fundamentala analysen innebär att bolaget, dess bransch samt marknad studeras för att ligga 
till grund för prognostisering av framtida kassaflöden under en tidsbegränsad period samt ett 
evigt värde. Det eviga värdet beräknas fram med hjälp av Gordons formel. Den modell som 
används vid diskontering av framtida kassaflöden är den så kallade DCF analysen. Analysen 
innehåller komponenterna kalkylränta, som beräknas med hjälp av CAPM. Vidare används 
kalkylräntan vid fastställandet av diskonteringsräntan, som beräknas med WACC. När 
WACC och nuvärdet av de framtida kassaflödena diskonterats kan ett estimerat bolagsvärde 
fastställas. Under intervjuerna framgick det att kassaflödesanalysen borde kompletteras med 
en multipelvärdering då den anses göra företagsvärderingen komplett. 
 

• Är Eolus aktie över- eller undervärderad? 
 
Enligt våra antaganden, uppfattningar av framtiden och beräkningar har vi kommit fram till 
att Eolus aktie är undervärderad i jämförelse med dagens kurs. Stängningskursen den 28 Maj 
2010 låg på 42,40 SEK per aktie, och vårt beräknade aktiepris ligger enligt DCF analysen på 
136,45 SEK. Aktien anses därmed vara undervärderad med 94,05 SEK enligt DCF analysen.  
 
Vi har även utfört en andra värdering av Eolus, med en så kallas multipelvärdering som 
baserats på konkurrenterna Eos Russia, Fortum och Vestas. Slutsatsen som vi kan dra av 
värderingen är att Eolus aktie anses av oss vara undervärderad, dock inte lika mycket som 
enligt DCF analysen. Aktiepriset har fastställts till 48,98 SEK, genom att vikta de fyra 
multiplarna olika beroende på deras trovärdighet. Aktien anses därmed vara undervärderad 
med 6,58 SEK enligt multipelvärderingen. 
 
42,40  Aktiens stäningskurs (28 Maj 2010) 
136,45 Aktiepriset enligt DCF 
94,05  Undervärde 
48,98  Aktiepriset enligt multipelvärderingen 
6,58  Undervärde  
 
Det slutgiltiga aktiepriset har vi valt att beräkna genom att vikta aktievärdet enligt DCF samt 
multipelvärderingen (50/50), då de är komplement till varandra. Resultatet blir att Eolus 
aktiepris är 92,715 SEK, vilket innebär att aktien har ett undervärde på 50,315 SEK.  
 
42,40  Aktiens stäningskurs (28 Maj 2010) 
92,72  Aktiepriset medelvärdet av värderingarna 
50,32  Undervärde 
 
Det innebär att priset på bolagets aktie har enligt våra beräkningar en potential att öka med 
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cirka 219 procent (92,72/42,40), vilket signalerar kurslarm och vi anser det vara väldigt 
attraktivt att investera i bolaget. För att det ska inträffa gäller det för Eolus att prestera i linje 
med våra antaganden och därmed överträffa marknadens förväntningar på bolaget. 
 

• Vilken påverkan har avvikelser gentemot prognos i värderingen av Eolus? 
 
Vi har valt att basera känslighetsanalyserna på de komponenter som vi anser vara mest 
kritiska i vår värdering.  
 
I den första känslighetsanalysen har vi valt att variera omsättningen och Kostnad sålda varor 
(KSV) för att visa vilken effekt det får på aktiepriset i förhållande till vår prognos. 
Omsättningen varierar mellan -20 procent och +20 procent av den tillväxt som vi antagit 
under vår femåriga prognostid. KSV varierar däremot mellan -10 procent och +10 procent. 
Resultatet av den analysen är att aktiepriset fluktuerar mellan 51,87 SEK och 301,78 SEK, 
vilket illustrerar effekten av avvikelser gentemot vår prognos.  
 
Den andra känslighetsanalysen valde vi att basera på kalkylräntan (CAPM) och 
diskonteringsräntan (WACC), då vi tidigare i referensramen lyft upp problem kring 
fastställandet av dem. Vi anser betavärdet och marknadspremien vara de osäkra 
komponenterna i CAPM, och därmed har vi valt att variera dem. Betavärdet varierades mellan 
0,1 - 2,0 och marknadspremien mellan 4,0 – 4,8. Variationerna som vi räknat fram av 
kalkylräntan har legat till grund för en känslighetsanalys av WACC, tillsammans med 
långivarens avkastningskrav. Den sistnämnda komponenten har vi valt att variera då Eolus 
antas ha svårigheter med externa lån på grund av långa projektionstider. Genom att räkna 
fram olika variationer av WACC kan vi sedan tillämpa den i våra prognoser, och därmed 
räkna fram olika variationer av aktiepriset. Kalkylräntan har varierats mellan 5,6 – 14,4, och 
långivarens avkastningskrav mellan 3,8 – 6,2. Resultatet av den analysen är att aktiepriset 
fluktuerar mellan 120,84 SEK och 154,58 SEK, vilket illustrerar effekten av avvikelser 
gentemot vår prognos.     
 

Känslighetsanalys 1    Känslighetsanalys 2 
 

51,87  Lägsta aktiepriset  120,84 
310,78 Högsta aktiepriset 154,58 

 
Som ni kan se ovan, illustrerar känslighetsanalysen att avvikelser i de varierade parametrarna 
ger oss ett värde på bolagets aktie som fluktuerar med cirka -44 procent ((51,87-92,72)/92,72) 
och +235 procent ((310,78-92,72)/92,72) i förhållande till det viktade aktiepriset ovan. Vi 
anser dock att sannolikheten är låg, för att parametrarna ska förhålla sig enligt 
känslighetensanalysen som resulterade i gränsvärdena eller värden i närheten. Eftersom 
parametrarna har så pass stor spridning i förhållande till våra antaganden.  
 
Känslighetsanalysen visar tydligt att en felaktig prognos kan få stora konsekvenser och leda 
till att ett felaktigt investeringsbeslut fattas. I vårt fall så ligger dock det lägsta värdet 
fortfarande över marknadens värde och vi anser att det talar sitt tydliga språk, att det är ett bra 
läge att investera i Eolus aktie enligt våra beräkningar. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
 
I referensramen tog vi upp lite problematik kring det fria kassaflödet till företaget (FKFF), 
kalkylräntan (CAPM), betavärdet och diskonteringsräntan (WACC). Vid en vidare forskning 
kan fokus ligga på de komponenterna så att all problematik kring dem kan tas till hänsyn vid 
estimeringen. Fokus skulle även kunna ligga på en bredare och mer djupgående 
känslighetsanalys. 
 
Då vi inte haft kontakt med företaget skulle det vara intressant att se deras åsikter kring 
prognoserna och det estimerade bolagsvärdet. Det kanske framkommer annan information 
som underlättar en del vid antagandena. 
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Bilaga A – intervjufrågor 1 
 
Vilken titel har du och vilka är dina arbetsuppgifter i företaget? 
 
Hur länge har du arbetat med företagsvärdering? 
 
Vilken/vilka metoder använder ni er av för att värdera ett företag och varför? 
 
Har ni någon standardiserad mall som ni följer eller beror det helt på företag och bransch? 
 
Vad fokuserar ni mest på när ni utför en värdering?  
 
Hur går ni till väga för att på bästa sätt få tag på information och fastställa utvecklingen?  
 
Var ligger osäkerheten i en värdering och hur hanterar ni den på bästa möjliga sätt? 
 
Hur går ni till väga för att få fram rimliga antaganden, med tanke på den instabila ekonomin 
vi har idag?  
 
Vilken/vilka metoder anser ni skulle passa in på en värdering av Eolus Vind AB och varför 
(med tanke på att det nyligen är börsnoterat)? 
 
Är det något speciellt vi borde tänka på vid en värdering av Eolus Vind AB och varför isf? 
 
Har det någon betydelse om företaget är noterat på NASDAQ OMX First North? 
 
Vad borde vi tänka på för att framstå som objektiva i våra bedömningar? 
 
Vad tycker ni att vi skall tänka på när vi fastställer antaganden och hur hanterar vi 
osäkerheten kring följande: 
 
BNP 
 
Inflation 
 
Riskpremie 
 
Beta 
 
Vinstillväxten 
 
Omsättningstillväxten 
 
Framtida lönsamhet 
 
Avskrivningar
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Bilaga B – Intervjufrågor 2  
 
Finns det någon bra webbsida där man kan hitta betastatistik för branscher?  
 
Vad är er åsikt av ett betavärde på 1,2 för Eolus, som är medianen för energibranschen juli 
2009? 
 
Hur räknar ni fram rörelsekapitalbehovet?  
 
Kan man anta långsiktigt att avskrivningar är lika med investeringar? 
 
Har ni någon aning om hur rörelsekapitalet bör ligga I förhållande till omsättningen i vår 
bransch? 
 
Låneränta, utgå från riksbankens räntebana, ska vi lägga på någon riskpremie, vad tycker ni?  
Vi har lagt på en risk som är 1,5, då bankerna har en ovilja att låna ut till bolaget pga. deras 
långa projektionstider. 
 
Vi har räknat fram ett CAPM på 10,44 % och WACC på 7,6 %, hur tycker det passar ett 
bolag inom vindkraften? 
 
För att räkna fram kassaflödet i evigheten har vi använt oss av Gordons formel. Vår steady 
State är på 10 %, och är därmed större än WACC. Kan man ha det så?  
 
Ett riskpremietillägg har vi använt på CAPM, som låg på 2,2 %. Det har vi fått fram genom 
PriceWaterhouseCoopers enkät som de publicerat i mars 2010. Är det några fler tillägg man 
kan tänka sig ha på CAPM respektive WACC? 
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Bilaga C – Prognostiserad resultaträkning 
 

 


