
Bakgrund
Behovet av en företagsvärdering kan föranledas av 

många anledningar. Det kan handla om att ägarna 

överväger att sälja sitt bolag eller avser förvärva en 

annan verksamhet. Det kan också handla om interna 

beslut såsom att köpa ut eller ta in en ny delägare 

eller sätta upp ett incitaments-program. Inte sällan är 

behovet av en värdering drivet av skattemässiga 

regler. 

Som en del av en långsiktig ägarplanering kan det 

vara värdefullt att låta en oberoende part 

genomföra en värdering och få förslag på 

värdehöjande åtgärder ur ett finansiellt perspektiv.

Värderingsprocessen
Att värdera ett bolag är ingen exakt vetenskap och 

processens omfattning kan variera kraftigt. Beroende på 

verksamhet och situation kan angreppssätten variera. 

Även om det finns etablerade metoder för att värdera 

bolag är en rimlighetsbedömning baserad på långvarig 

erfarenhet kritisk för att nå ett optimalt resultat. 

Nedan är några av de vanligaste stegen i en 

värderingsprocess:

 Analys av verksamhet och historisk finansiell utveckling

 Intervjuer med bolagets ledning 

 Sammanställning av oberoendemarknadsundersökningar

 Genomgång eller upprättande av prognoser

 Analys av jämförbara börsnoterade bolag och 

transaktioner i branschen  

Begränsad värdering

För mindre bolag med mycket begränsade resurser 

är det viktigt att prioritera aktiviteter som förväntas 

skapa intäkter i närtid. En värdering kan dock vara 

nödvändig för att ta in en ny delägare, införa ett 

incitamentsprogram eller som en del i den 

långsiktiga strategin.

Jarl Securities har tagit fram tjänsten Begränsad 

värdering för att möta detta behov.

ERBJUDANDEN MED HÄNSYN TILL SITUATION

En begränsad värdering inkluderar

 Kassaflödesvärdering används ofta som en 

värderingsansats med en multipelanalys som 

referenspunkt

 Översiktlig utvärdering av bolagets prognoser

 Översiktlig utvärdering av bolagets affärsmodell

 Rimlighetsbedömning baserad på generell kunskap 

och erfarenhet från att värdera bolag

Avancerad Värdering

I vissa situationer eller för större bolag kan det vara värt 

att genomföra en mer omfattande värdering, exempelvis 

om man överväger att sälja bolaget, ta in externa 

finansiärer eller förvärva en annan verksamhet. 

För dessa situationer erbjuder Jarl Securities tjänsten 

Avancerad värdering. 

En avancerad värdering inkluderar

 Samtliga delar under begränsad värdering

 Omfattande sökning efter jämförbara bolag och 

multipelanalys 

 Kritisk granskning av bolagets prognoser eller hjälp att 

upprätta prognoser

 Kritisk granskning av bolagets affärsmodell  
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