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Hur värderas aktierna i ett mindre aktiebolag där aktierna inte omsätts på en mark
nad? Den frågan har alla anledning att ställa sig om man är delägare i ett mindre ak
tiebolag. Det finns en rad olika värderingsmodeller och i allmänhet måste valet av 
modell anpassas efter branschen och det enskilda företagets förutsättningar. Utgångs
punkten är naturligtvis den ekonomiska information som finns i form av bolagets re
sultat- och balansräkningar. Till detta kommer behovet av att ta hänsyn till ”mjuka 
variabler” som företaget självt kan upp-lysa om. Därmed brukar man mena sådant 
som förväntad omsättningsutveckling, framtida investeringsbehov och marknadsposi
tion. Det vanliga är dock att man till slut stannar för en kassaflödesvärdering (cash 
flow analysis). Substansvärderingar är ofta inte rättvisande utan brukar karakteriseras 
som ”slaktvärdet”. Sådana är aldrig aktuella när det gäller bolag med godtagbar ut
veckling på marknaden.

Avkastningsvärderingsmetoden är enklare än kassaflödesanalysen och den metod 
som är vanligast när det gäller värdering av mindre och medelstora företag. Metoden 
kan bara användas då företaget fortfarande är i drift. Till skillnad från substansvär
desmetoden  tar  avkastningsvärderingsmetoden  hänsyn  till  immateriella  tillgångar. 
Avkastningsvärdering sker utifrån den avkastning som finns enligt resultaträkningen 
och beräknas utifrån en genomsnittsavkastning under ett visst antal år. Utifrån ge
nomsnittsavkastningen beräknas ett nuvärde för ett företags framtida avkastning med 
tillägg av likvidationsvärdet. Med avkastning menas framför allt de utdelningsbara 
medel som ett företag genererat under ett antal år eller också den prognostiserade av
kastning som företaget räknar med. Att försöka fastställa ett företags framtida årliga 
avkastning eller resultatnivå är mycket svårt. Värderingen kan endast göras utgångs
punkt från vissa givna förutsättningar med gjorda antaganden, vilka alla innehåller 
betydande osäkerheter.

Det är stor skillnad mellan en värdering som görs på uppdrag av bolaget självt och 
en värdering som görs utifrån utan tillgång till bolagets interna ekonomiska informa
tion. I mindre företag är det vanligt att bolagets värde bygger på upparbetade person
liga relationer (särskilt i konsultföretag). Dessa kan i hög grad komma att förändras 
vid överlåtelse till annan företagare eller vid generationsväxling. Särskilt för mindre 
företag föreligger det ofta stor skillnad mellan det verkliga marknadsvärdet och ett 
teoretiskt framräknat värde.

Värderingsföretagen brukar försöka göra en jämförelse med motsvarande företag i 
samma bransch. Det gäller då storlek och marknad samtidigt som man försöker finna 
vad som kan vara en förväntad genomsnittlig tillväxt. Sådant som bidrar till en högre 
värdering är låg skuldsättning, god likviditet och tydlighet när det gäller framtida be
hov av investeringar samt begränsat behov av att förnya maskinparken. Något annat 
som ett värderingsföretag tittar på är i vilken omfattning som företaget klarar av att 
driva in kund-fordringar och hur man hanterar avskrivningar i sina årsbokslut. Ett fö
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retag som fakturerar, men inte få betalt för sina fakturor bör leda till en lägre värde
ring.

Min uppfattning är att man skall förhålla sig ganska kritisk till kassaflödes-värde
ringar i mindre företag. De utgår nämligen ifrån uppgifterna i företagets årsredovis
ningar och de tillgängliga historiska värdena. Kassaflödesvärderingar bygger alltid på 
hur det historiska rörelsekapitalet beräknas, vilket sker genom att kortfristiga ford
ringar och kortfristiga skulder beräknas. Det sker genom en sammanställning av till 
exempel kundfordringar, lager, förbetalda kostnader och upplupna intäkter De ford
ringar  som  man  tar  hänsyn  till  bland  företagets  kortfristiga  skulder  är  leveran
törsskulder, upplupna kostnader, förskott från kunder, skatteskulder samt övriga kort
fristiga skulder. Nettot av dessa summeras och visar relationen till omsättningen för 
respektive  år.  Allt  detta  för  att  kunna  prognostisera  det  framtida  behovet  av  rö
relsekapital. Det finns ett flertal olika sätt att prognostisera, vanligast är att man tittar 
på det historiska utfallet, ledningens egen prognos, finansiella mål, analytikers pro
gnoser, långsiktig lönsamhet i branschen samt företagets egen bedömning av vad som 
kan vara rimligt. Kassaflödesvärdering bygger på en rad del-bedömningar om vilka 
man alltså inte har någon säker kunskap. Tyvärr innebär kassaflödevärderingen ofta 
att man kommer fram till en värdering som i praktiken innebär att man till slut ändå 
måste göra en bedömning av om resultatet i sin helhet är rimligt eller inte. Problemet 
förs därefter vidare till affärsförhandlingar där någon av parterna försöker grunda sin 
budgivning på en gjord kassaflödesvärdering. Den framtida marknadens möjligheter 
och risker har parterna ofta helt olika uppfattningar om.

Sammanfattningsvis innebär detta att en värdering kan ha ett visst värde som ut
gångspunkt i diskussioner om aktiernas värde i mindre företag, men att man alltid 
måste förhålla sig mycket skeptisk till en värdering av sådana aktier. Marknadsvärdet 
känner man egentligen bara till efter en försäljning på en välfungerande öppen mark
nad, och sådana finns egentligen aldrig för mindre fåmansföretag.
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