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med følsomhedsanalyser

Multipel sammenligning med faktiske handler

Værdiansættelse

Eksempel Lille ApS

Værdi-indikationen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er den mest anvendte model til

værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med handel. Den bagvedliggende praktiske modelopbygning og

beregningsmetode i nærværende rapport er gennemtestet og opbygget med udgangspunkt i såvel teoretisk som praktisk

anerkendte forskere i Corporate Finance og værdiansættelsesmodeller. Modellen anvendes ligeledes til værdiansættelse af

virksomheder, når der foretages impairmenttest, jf. IFRS IAS 36. Der er udarbejdet resultat- og cashflowestiamater for en 5

årig periode, hvorefter en terminalværdi er beregnet. Herudover er diskonteringsrenten (WACC) beregnet. Da modellen

indeholde mange variabler, der hver især kan påvirke værdien, er der yderligere foretaget simuleringer, hvorefter nye værdier

er beregnet. Der er derfor ikke beregnet én eksakt værdi, men et område. Der findes kun én rigtig værdi for virksomheden, og

det er værdien køber og sælger bliver enige om. Rapporten skal derfor betragtes som en indikation, der kan fungere som

beslutningsstøtte til enten et eventuelt salg nu, eller til brug for optimering af virksomhedens fremtidige værdi. Samtidig giver

rapporten indblik i, hvordan ændringer i virksomhedens cashflow påvirker værdien.

Anvendte modeller

Discounted CashFlow

Cvr.nr. 12345678

Nordic Valuation
www.nordicvaluation.dk
Morten Christensen
cand.merc., MBA

Email:
morten@nordicvaluation.dk 
Mobil: 21 30 27 22
CVR: 25376153

14-10-2017 Side 2 af 20



Nordicvaluation.dk

Denne rapport giver indsigt i

Side

Den estimerede værdi af virksomheden - summering 4

Estimeret værdi sammenlignet med faktiske gennemførte handler 5

Forudsætningsbeskrivelse 6

Strategiske forhold 9

Nøgletal - omsætning 10

Nøgletal - EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) 11

Nøgletal - Resultat efter justeret skat (NOPLAT) 12

Nøgletal - Investeret kapital og cashflow 13

Balancen - arbejdskapital 14

Balancen - omsættelige aktiver og finansiering 15

Værdiansættelsen - WACC og andre forhold 16

Værdiansættelsen - beregning 17

Værdiansættelsen - følsomhedsanalyse 18

Benchmark mod faktiske gennemførte handler inden for samme branche 19

Værdiansættelse

Eksempel Lille ApS

Værdien er estimeret til DKK

4.821.000

14-10-2017 Side 3 af 20



Nordicvaluation.dk

Anvendt model

Scenarie 1

Estimeret værdi af virksomhed, DKK

Følsomhedsanalyse laveste værdi, DKK

Følsomhedsanalyse højeste værdi, DKK

Følsomhedsanalysen:

Følsomhedsanalysen viser ændringer i værdien ved ændring i diskonteringsrenten (WACC) og vækst i terminal-

perioden (uendelighedsperioden).

De modeller der anvendes til værdiansættelse påvirkes stærkt af ændringer i forudsætninger. Som virksomhedsejer får

du her indblik i, hvor meget værdien kan påvirkes i enkelte forudsætningsændringer. 

Graf 1: Værdiområdet i følsomhedsanalysen

4.291.487

5.494.447

Værdi område - generel følsomhedsanalyse

Værdiansættelse - cashflow

Summering af cashflow værdiansættelse

Discounted Cashflow

Basis scenarie

4.821.329

4.291.487

4.821.329

5.494.447

Lav værdi Værdiansættelsen Høj værdi

O
m

sæ
tn

in
g,

 D
K

K

Værdi område

14-10-2017 Side 4 af 20



Nordicvaluation.dk

Følgende multipel er anvendt: Enterprisevalue/EBITDA multipel:

Graf 2: Sammenligning af værdien fra cashflowmodellen og faktiske handler. Læs mere på de 2 sidste sider.

Graf 3: Multipel fra faktiske handler sammenlignet med den estimerede multipel. Læs mere de 2 sidste sider.

Værdiansættelse - multipler faktiske handler

Summering af multipel sammenligning med faktiske handler

Den estimerede værdi med udgangspunkt i cashflow modellen, er sammenlignet med et gennemsnit af gennemførte 
faktiske handler med udgangspunkt i samme branche.
Udtræk er foretaget fra verdens største Corporate Finance database, der indeholder over 1,5 mio. data på handler.
På de to sidste sider i rapporten finder du mere omkring sammenligningen mellem cashflow værdien og 
multipelværdien fra faktiske handler.
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Værdiansættelse af Eksempel Lille ApS

Forudsætningsbeskrivelse

Opstilling af historisk regnskab for Eksempel Lille ApS:

Resultatopgørelse:

TDKK

2015 Estimat 2016

Omsætning 4.223 4.725

Vareforbug -1.390 -1.425 -30,2% vareforbrug pct.

Eksterne omkostninger -908 -1.016 -59,3% driftomkost. pct.

Personale omkostninger -1.597 -1.787

EBITDA 328 497

Afskrivninger -95 -95

EBIT (Resultat før renter) 233 264

Bemærkning

Der er modtaget årsregnskab og skattemæssige specifikationer til årsrapporten for 2015 der danner grundlag for at

opstille 2015. 

Med udgangspunkt i 2015 samt de oplysninger der er modtaget jf. den indledende beskrivelse, er der opstillet

et estimat for 2016.

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i følgende oplysninger der modtaget fra Eksempel 
Lille ApS:

1. Omsætningsforventninger frem til 2022 i procent.
2. Der forventes en lille øgning i personale i 2018.
3. Investeringer forventes årligt at være på samme niveau som afskrivninger er idag.

Eksempel Lille ApS:
Eksempel Lille ApS er en mindre ekslusiv restaurant der ifølge egne beskrivelser er dybt forankret i 
lokaltsamfundet og med god tilstrømning er turister. Planen er at udvide yderligere på markedet 
for forretningsmiddage, hvor en nylig indsats har haft god succes. Derfor forventes ekstra 
deltidsansat i 2018 udover normalt behov der følger væksten.

Ejeren af Eksempel Lille ApS ønsker at trække sig lidt tilbage på sigt og har i den forbindelse for 2 
år siden ansat en daglig leder, der skal overtage flere af opgaverne. I samme forbindelse er der 
nedskrevet en række procedurer for driften. De kommende år, vil virksomheden dog stadig være 
afhængig af ejeren til en hvis grad grundet det gode lokalkendskab.

Der er er investeret i nyt kassesystem.

Information om værdiansættelsen:
Der er modtaget budget for 6 måneder for 2016 samt en balance for 30.09.16.
Med udgangspunkt i disse oplysninger er der opstillet et estimat for samlet årlig omsætning for 
2016 realiseret samt for resten af resultatopgørelsen.

Med udgangspunkt i disse oplysninger danner estimat 2016 basis for forecast af årene frem.
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Forecast perioden i værdiansættelsen:

Resultat for 2015 og estimat for 2016 (med 9 måneder realiseret) danner udgangspunkt for forecast perioden.

Ses på beregningen af værdiansættelsen, hvor en række parametre vises, fremgår det, at driftsomksningernes

andel af omsætningen øges fra 59,3% til 63% i 2018 hvilket skyldes ekstra personalebehov. Herefter forventes

personalet at kunne håndtere den fortsatte vækst i omsætning og driftsomkostningernes andel af omsætning 

falder herefter procentuelt i årene frem. I kroner ses det, at driftsomkostningerne har en forventet årlig stigning.

Arbejdskapital konsolidering

Arbejdskapital primo

Primo Primo

TDKK

2015 Estimat 2016

Varelager 111 124

Tilgodehavende kunder

Andre tilgodehavender 83

Leverandørgæld 222 249

Anden gæld 364

Periodeafgrænsning

Netto arbejdskapital er defineret ved debitor plus varelager fratrukket leverandørgæld -125

Arbejdskapital ultimo

Ultimo Ultimo

TDKK

2015 Estimat 2016

Varelager 111 124

Tilgodehavende kunder

Andre tilgodehavender 168

Leverandørgæld 273 305

Anden gæld 403

Periodeafgrænsning

Netto arbejdskapital er defineret ved debitor plus varelager fratrukket leverandørgæld -181

Arbejdskapital er negativ, da der ikke er tilgodehavender fra debitorer og da leverandørgæld overstiger værdi af varelager.

Arbejdskapital antages at følge omsætningen. Udgangspunkt er arbejdskapital i forhold til omsætningingen for 2016

som kan opgøres til en arbejdskapital på TDKK -162 set i forhold til omsætning TDKK 4.725.

Investeringer og afskrivninger
Eksempel Lille ApS har generelt haft stabile investeringer i samme størrelse som afskrivninger . Det forventes at dette

vil fortsætte, da der hverken er investeringsstop eller omvendt planer om investering i aggressiv vækst.
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Bankgæld og likvider
Når værdien af aktiver samlet er værdiansat, er der estimeret en værdi af virksomheden på gældsfri basis.

Dette kaldes Enterprisevalue.

Når værdien af virksomhedens egenkapital skal opgøres, fratrækkes netto gæld til kreditinstitutter samt udbytte og skyldig skat.

Eksempel Lille ApS har oplyst følgende indestående og lån pr. 31.12.16:

(TDKK) Driftskredit Ansv. Lån Lang gæld Grunde & Byg I alt

Eksempel Lille ApS -218 0 -1.068 1.143 -143

I alt -218 -1.068 1.143 -143

Den langfristede gæld har sammenhæng til Grunde & Bygninger. Disse er opført til værdien pr. 31.12.15 i regnskabet.

I en salgssituation ville egne bygninger normalt splittes ud i søsterselskab, da afkastkravet til bygninger afviger fra afkast til

virksomhedsdriften. Såfremt bygninger og grunde kan realiseres til højere værdi end kr. 1,1 mio. vil det give et

tillæg til værdien og omvendt fradrag ved lavere realiseringsværdi end 1,1 mio. kr.

Konklusion:
Værdiansættelsen indikerer en værdi på 4,8 mio. kr. 

Der er foretaget sammenligning med et EBITDA multipel gennemsnit af faktisk gennemførte handler.

Der måles på det nuværende EBITDA niveau. Sammenligningen indikerer en værdi på 5,5 mio. kr.

Følsomhedsanalysen indikerer også en øverste værdi på 5,5 mio. kr. og dermed ligger værdien af sammenlignelige handler

indenfor spænd af følsomhedsanalysen.

Værdiansættelsen på 4,8 mio. kr. vurderes til at være den realistiske værdi. Tiltag jf. beskrivelse under punktet" Forudsætnings-

beskrivelse" skal først gennemføres og det giver fradraget set i forhold til sammenligningen med faktiske handler.
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Værdiansættelse Eksempel Lille ApS

Strategiske forhold - 6 konkrete spørgsmål

De 6 spørgsmål er - der gives point på en skala fra 1-5:

1. Hvordan ses virksomhedens konkurrencemæssige situation?

1 = meget hård 5 = ingen konkurrenter

2. Har virksomheden dominans nogle steder i forsyningskæden fra leverandører til kunder?

Eksempelvis eget afsætningsled i form af egne butikker eller omvendt grossist der fungerer

som mellemled. For service/konsulentvirksomheder: Er virksomhedens service unik eller kan

den overtages af andre.

1 = Ingen kontrol nogle steder 5 = Stærk kontrol

3. Hvor store er vækstmulighederne for produkt- eller servicetypen i branchen?

1 = Meget lav vækst 5 = Aggressiv vækst

4. Hvor afhængig er virksomheden af enkelt kunder?

1 = Stærk afhængig af få store 5 = Ingen betydning. Portefølje af mange kunder

5. Geografisk spredning af omsætnnig (risiko på enkelt markeder)?

1 = Over 90 % afsættes i Danmark 5 = Over 90% eksporteres til mange lande

6. Hvor afhængig er virksomheden af én ejer eller få nøglepersoner?

1= Stærk afhængig 5 = Ingen betydning. Stærk ledergruppe og mange nedskrevne procedurer.

Graf 4: Svar modtaget omkring strategiske spørgsmål:

Ejeren af virksomheden eller repræsentant for ejeren udfylder spørgeskema med 6 strategiske 
spørgsmål ved opstart af værdiansættelsesprocessen.

Svarene er subjektive vurderinger, som dog vurderes gennem arbejdet med værdiansættelsen. Disse 
spørgsmål danner baggrund for en bestanddel af risikotillæg i diskonteringsrenten WACC.
Eksempel: Stor afhængighed af en ejer i forbindelse med den daglige drift øger risikoen for køber. 
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Omsætning

Graf 5: Omsætningsvækst i procent

Graf 6: Omsætning

Nølgetal i værdiansættelsen

5.008 5.309 5.574 5.853 6.087 6.270

B2017 B 2018 B2019 B 2020 B2021 B 2022

OMSÆTNING I HELE TUSINDE DKK

Værdiansættelse starter øverst med omsætning. Herunder illustreres vækst i omsætning realiseret og/eller 
estimeret for årene frem.  Omsætningsvæksten i procent er vækst fra året før (Graf 5) og omsætning er den 
estimerede omsætning (Graf 6)
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EBITDA

Graf 7: EBITDA i forhold til omsætning.

Graf 8: EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) i TDKK.

Nølgetal i værdiansættelsen

Nu arbejder vi os videre ned i resultatopgørelsen. Herunder illustreres EBITDA margin og EBITDA i TDKK. 
EBITDA er udtryk for indtjening før afskrivninger, renter og skat. EBITDA er et af de vigtigste tal i ved 
værdiansættelser, da det er udtryk fra det cashflow der genereres fra daglig drift. Afskrivninger er har ingen 
betydning for cashflow, renter er irreleventa da gælden trækkes fra før værdien beregnes og skat indgår 
senere i cashflow. Graf 8 viser EBITDA 
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Resultat efter skat - NOPLAT

Graf 9: NOPLAT vækst i procent. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat.

Graf 10: NOPLAT i TDKK. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat.

Nølgetal i værdiansættelsen

Bunden i resultatopgørelsen er resultat efter skat. Benævnes også NOPLAT for Net Operation Profit Less 
Adjusted Taxes. Den beregnede skat har betydning for cashflow, da den skal betales eller ved negativ 
indtjening er det tilgodehavende skat.  Herunder ses vækst i NOPLAT udtrykt i procent (Graf 9) og 
efterfølgende illustreres NOPLAT som beløb i TDKK (Graf 10)
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Investeret Kapital og cashflow

Graf 11: Ny investeret kapital - ændringer i arbejdskapital plus nye investeringer årligt.

Graf 12: NOPLAT i TDKK. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat.

Nølgetal i værdiansættelsen

Videre fra det cashflow driften genererer og til ændringer i pengebindinger i balance poster. Graf 11 
illustrerer ny investeret kapital. Ny investeret kapital anvendes her som udtryk for summen af ændringer i 
arbejdskapital og nye investeringer pr. år. Arbejdskapital er den kapital der skal til for at drive virksomhedens 
daglige drift. Det er f.eks. varelager, tilgodehavende fra kunder fratrukket leverandørgæld. I graf 12 ses det 
cashflow der genereres efter alle beløb fra omsætning, videre til EBITDA og investeret kapital er fratrukket. 
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Balance - arbejdskapital

I den anvendte værdiansættelsesmodel, er det selskabets frie cashflow der danner grundlag for

værdiansættelsen. Det frie cashflow sammensættes af cashflow fra drift samt forskydninger i

selskabets arbejdskapital. Ændringer i arbejdskapitalen har derfor betydning for værdiansættelsen.

For virksomheden kan udgangspunktet for estimat af fremtidig arbejdskapital opstilles således:

DKK '000

Første år Første år

primo ultimo

Varelager 124 124

Tilgodehavende kunder 0 0

Andre tilgodehavender 0 0

Leverandørgæld 249 305

Anden gæld 0 0

Periodeafgrænsning 0 0

Arbejdskapital -125 -181

For en "normal" virksomhed øges pengebindingen i takt med, at aktiviteten øges. Øget omsætning medfører ofte øget 

pengebinding i varelager, tilgodehavende fra kunder. Tilgengæld stiger gælden til leverandører også ofte.

Resultatet er, at noget af det cashflow der kommer fra driften "ædes" af ekstra pengebinding i arbejdskapital.

Derfor gælder det om at øge vækst så kraftigt som mulig med minimal ekstra pengebinding i netto arbejdskapital.

Det ses dog også, at for nogle virksomheder hvor aktiviteten øges er der negativ pengebinding i arbejdskapital.

Det kan være virksomheder med meget lille varelager, der sælger til forbrugere uden pengebindinger i tilgodehavender

og som samtidig har øget gæld til leverandørerne. Her kan det ses at jo mere vækst jo mere øges også cashflow fra

arbejdskapitalen.

Graf 13: Primo arbejdskapital Graf 14: Ultimo arbejdskapital

I værdiansættelsen indgår ændringer i netto arbejdskapital som en faktor.

Seneste historiske regnskabsår vurderes. Bindingen i arbejdskapital beregnes som procentuel andel af omsætningen og 

sammenlignes med branche nøgletal for arbejdskapital. Med udgangspunkt i disse vurderinger estimeres arbejdskapitalen

i de fremadrettede forcasts.

Beregning værdiansættelse
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Balance - omsættelige aktiver og finansiering

Ved anvendelse af discounted cashflow modellen til værdiansættelse, beregnes først 

Enterprise Value, der er nutids værdien af selskabets forventede cashflow. Hertil tillægges 

omsættelige aktiver som likvidier, beholdning af aktier, obligationer og ejendomme samt fratrækkes 

bankkgæld, realkreditlån, skyldig skat af overskud.

Herunder ses de reguleringer der skal foretages i virksomhedens bruttoværdi før den endelige værdi kan opgøres.

TDKK

Enterprisevalue beregning 5.109 Se siden med værdiberegningen,

Indstående bank / likvider 0 Tillæg

Værdi af ejendomme 1.143 Tillæg

Gæld til bank/kassekredit 218 Fratrækkes

Gæld realkredit 1.068 Fratrækkes

Skyldig skat og udbytte 51 Fratrækkes

Netto finansiering -194 (-) er gæld. Positivt tal er et tillæg.

Værdi af virksomheden 4.915 før tillæg og fradrag som nævnt herunder.

Værdien reguleres efterfølgende for fradrag for illikviditet (unoteret aktie) samt tillæg såfremt køber opnår

fuld kontrol. Efter disse reguleringer når værdien på: 4.821 (se beregningerne)

Værdi af virksomhed = Enterprise value plus/minus netto finansiering.

Graf 15: Fordeling af likvider, omsættelige aktiver, gæld til kreditinstitutter, skat og eventuelt skyldig udbytte:
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Gæld realkredit Skyldig skat og udbytte
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WACC der står for weighted average cost of capital, er den diskonteringsfaktor der anvendes til at diskontere det

fremtidige estimerede cashflow tilbage til en nutidsværdi. Denne faktor er af meget stor betydning for værdien, hvilket også

ses på siden med følsomhedsanalyse.

Ved beregningen af WACC tages udgangspunkt i CAPM modellen (capital asset pricing modellen)

Som udgangspunkt er denne model teoretisk korrekt, men der foretages justeringer af værdien med udgangspunkt i det

spørgeskema omkring strategiske spørgsmål der er besvaret.

Herudover vurderes også på om det er en virksomhed med historisk drift hvilket generelt har en lavere WACC end en ny 

ung startup der måske har behov for venture kapital.

Forudsætninger for WACC beregning:

Risikofri rente 1,40%

Beta 0,77

Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,30%

Eventuelt ekstra risikotillæg 5,30%

Target gældsandel 25,00%

Gældsomkostning før skat 4,41%

Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 10,78%

Gældsdel af WACC med 22% skat 0,86%

Egenkapital del af WACC 8,09%

Dette giver:

Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,95%

Værdiansættelsen består af to elementer: Værdien beregnet før budgetperioden og værdien beregnet efter budgetperioden.

Værdien efter budgetperioden betegnes som continuing value (på dansk "terminalværdien") og beregnes som en 

uendelig række af cashflows.

Nutidsværdi af terminalværdi 3.739

Nutidsværdi af frit cashflow de første 5 år 1.677

Samlet værdi af virksomhedens aktiver = Enterprise value 5.416

Som det ses udgør værdien i terminalperioden 69% af den samlede værdiberegning.

Derfor er det især herfra, at de store forskelle opstår i værdien, når der foretages 

simuleringer af vækst i terminalperioden samt WACC.

Der er ganske normalt at størsteparten af værdien kommer fra terminalperioden.

For nye innovative virksomheder eller virksomheder i aggressiv vækst kan over 100% af værdien let være beregnet

i terminalperioden.

Graf 16: Terminalværdi

kontra budgetperiode

Beregning værdiansættelse

WACC - diskonteringsfaktoren

Andre forhold ved værdiansættelsen - terminal værdien

69%

31%

Terminal værdi Estimat periode
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Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,95%

Resultatopgørelsen:
B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022

Vækst (omsætning) 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0%

Bruttoavance procent 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5%

Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 59,3% 63,0% 62,0% 61,0% 60,0% 60,0%

Omsætningshastighed arbejdskapital -23,3 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3 -23,3

Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 1,50%

B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022

Omsætning 5.008 5.309 5.574 5.853 6.087 6.270

Vareforbrug -1.477 -1.566 -1.644 -1.727 -1.796 -1.850

Driftsomkostninger -2.970 -3.344 -3.456 -3.570 -3.652 -3.762

0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 561 398 474 556 639 658

EBITDA-margin 11,2% 7,5% 8,5% 9,5% 10,5% 10,5%

Afskrivninger -95 -95 -95 -95 -95 -95

EBIT 466 303 379 461 544 563

EBIT-margin 9,3% 5,7% 6,8% 7,9% 8,9% 9,0%

Adjusted tax -103 -67 -83 -101 -120 -124

NOPLAT (driftsresultat efter justeret skat) 363 236 295 360 424 439

NOPLAT vækst -34,9% 25,0% 21,7% 18,0% 3,5%

Balancen:

Arbejdskapital primo -203 -215 -228 -239 -251 -261

Arbejdskapital ultimo -215 -228 -239 -251 -261 -269

Afskrivninger tilbageføres 95 95 95 95 95 95

Nye investeringer -95 -95 -95 -95 -95 -95

Ny investeret kapital (ændring i arbejdskapital + inv.) -83 -82 -84 -83 -85 -87

Frit Cashflow til beregning 376 249 307 372 434 447

NPV af Frit Cashflow til beregning 360 219 248 275 295 279

Vækst i EBIT -163 76 82 83 19

Værdiberegningen:

Total NPV af EBIT/Enterprice value 5.109 Terminalværdi beregning, TDKK

Fratrukket gæld til kreditinstitutter og andre -194 NOPLAT i 2022 439

Virksomhedens beregnede værdi 4.915 Tillagt vækst - base for terminalværdi 446

Illikviditetsrabat 31,3% -1.538

Værdi af minoritets aktier 3.376 NPV af cashflow i terminalperiode 3.739

Tillæg ved salg over 50% af aktiekapital 1.445

Værdi af virksomhed samlet salg 4.821

Under 50%

Beregning værdiansættelse

Den samlede værdiberegning

Terminal-

base
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Følsomhedsanalyse for ændringer i vækst i terminalperioden samt ændringer i diskonteringsrenten:

WACC (diskonteringsrenten) er investors afkastkrav til investeringen i selskabet. WACC har 

betydelig indflydelse på virksomhedens værdi og da en række elementer i WACC sammen-

sætningen består af vurderinger foretages følsomhedsberegning ved ændring i WACC +/- 1 procent.

Det samme gælder væksten i terminal perioden, hvor selv en lille ændring i den forventede vækst,

kan give betydelige ændringer i virksomhedens værdi. Da terminal værdien udgør en betydelig del,

af virksomhedens samlede værdi, er det ikke uden betydning, om væksten sættes til 1,0% eller

3,0%. Typisk vurderes væksten at ligge mellem 1,0% til 3,0% jf. undersøgelser.

Følsomhedsmatrix:

DKK '000

Beregning værdiansættelse

Værdiansættelsen - følsomhedsberegning

Vækst i terminalperioden

1,00% 1,50% 2,00%

8,45%

W
A

C
C 5.187 5.4944.920

8,95%

W
A

C
C

4.588 4.821 5.076

9,45%

Konklusion - følsomheds range for diskonteringsrente (WACC) og vækst i terminalperioden.

Vurderet værdi 4.821

Nedre værdi 4.291

Øvre værdi 5.494

Yderligere ændringer i WACC og terminalvækst kan udvide det beregnede værdi spænd.

Graf 17: Forskellige værdier af virksomheden ved forskellig WACC og vækst i terminalperiode:

4.487 4.708

W
A

C
C

4.291

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1,00% 1,50% 2,00%

Værdi ved forskellige WACC og vækst

8,45% 8,95% 9,45%
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Faktisk realiserede handler

Værdi, Kr. 5,5 mio.

Specifikation af dataudtræk:

Branchekode DK (første 4): 5610
Branche: Restauranter
Samme kode anvendes på minimum overordnet
niveau (første 2 cifre) ved søgning i Zephyr.
Periode: Handler seneste 5 år
Område: Vesteuropa

Fra Til 

Størrelse af handler: 0 7.500
(x 1.000 DKK)

Totalt antal handler i Europa
inden for branche koden: 177
Antal handler efter afgrænsninger: 85
Antal handler med multipler: 15

Enterprisevalue/EBITDA multipel: 11,55

Værdi-estimat faktiske handler:

(x 1.000 kr.)

Værdien der blev beregnet i rapport: 4.821

Ud fra de faktiske handler er værdien:

EBITDA fra regnskab 497

Median multipel fra udtræk 11,55

EBITDA gange median multipel 5.739

Fratrukket finansiel gæld opgjort
i rapporten, netto efter indestående -194

Virksomhedens værdi: 5.545

Big data valuation

Eksempel Lille ApS

Værdi-indikation med udgangspunkt i faktisk realiserede handler i samme branche. 
Databehandlingen og beregningen giver dig indblik i, hvad værdien af din virksomhed kan estimeres 
til, når der anvendes median multiplen fra sammenlignelige handler.

Fakta om anvendt finansiel database:

Med over 1,5 mio. indberettede
virksomhedshandler og "rumours" fra hele
verden incl. Europa og Danmark er Zephyr den
absolut mest professionelle corporate finance
database. Zephyr er udviklet af Bureau Van Dijk.
Det er virksomhedshandlernes big data system og
anvendes af corporate finance rådgivere,
virksomhedsmæglere samt equity- og
venturefonde.
NordicValuation har erhvervet adgang og kan
søge på alle virksomhedshandler på tværs af
brancher, størrelse. Detaljer og multipler om
handlerne kan trækkes i avancerede lister og
anvendes til sammenligning med den beregnede
værdi-indikation af din virksomhed.

10,21

11,6

DCF beregnet multipel i
rapport

Multipel median faktiske
handler

Enterprisevalue/EBITDA 
multipler
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Faktisk realiserede handler

Hvad er Enterprisevalue/EBITDA multiplen?

Kommentar til forskel mellem de to værdi-indikationer
(x 1.000 kr.)

Værdi der blev estimeret  i cashflow rapporten 4.821

Værdi der blev beregnet ud fra multiplen i faktiske handler 5.545

Forskel i værdi 724

Big data valuation

Eksempel Lille ApS

Enterprisevalue:
Den beregnede bruttoværdi af virksomhedens samlede aktiver før finansiel gæld trækkes fra.
Når gælden herefter trækkes fra fås markedsværdien af virksomhedens egenkapital - altså 
virksomhedens estimerede handelspris.

EBITDA:
Resultat før renter, skat og afskrivninger.

Der anvendes ofte multipel beregninger: Hvor meget skal EBITDA (resultat før renter, afskrivninger og 
skat) eller EBIT (resultat før renter og skat) ganges med for at få en værdi af virksomheden. Disse 
tommelfinger regler kan måske eller måske ikke give et groft bud om virksomhedens værdi. Der er 
mange individuelle forhold der har betydning herunder især virksomhedens finansielle gæld. To 
virksomheder kan "producere" samme EBITDA, men den ene har måske ingen gæld,mens den anden 
er tynget af gæld.

Derfor er den absolut bedste multipel Enterprisevalue/EBITDA multiplen. Det er den der anvendes 
professionelt over alt og det er også den der primært rapporteres i de finansielle databaser. I tilfælde 
af negativ EBITDA kan der anvendes en Enterprisevalue/omsætning multipel.

Forskellen mellem den estimerede værdi i cashflowmodellen og værdien beregnet ud fra gennemsnit 
af faktiske handler inden for samme branche jf. de oplyste afgrænsninger, er på TDKK 729.

Årsag til differencen er, at Eksempel Lille ApS investerer i ekstra personale der medfører kortvarig 
nedgang i EBITDA og cashflow. Dette skal sikre vækst på sigt. En anden årsag er, at virksomheden har 
en bruttoavance på 69,8% der stiger til 70,5% grundet fokus på indkøb og spild. Denne avance kan 
dog forbedres yderligere set i forhold til branchen generelt og det vil medføre en øget værdi såfremt 
tiltag gennemføres.
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