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Abstract 
 
The aim of this essay is to investigate , analyse,  discuss and draw conclusions in order to 
find out the reasons why differences arise between the values of the companies which we 
have worked out and the listed stock-exchange quotations. 
 
The companies which we have chosen to scrutinize are Boss Media, Cherryföretagen and 
Unibet. These companies deal with similar sort of business, focusing on gambling over the 
Internet. This growing line of business has expanded enormously the latest years,  due to an 
increase in demand from the gamblers.  
 
As valuation models we have used the discounted cashflow model, price-earning multiple 
(P/E) and the substance valuation. The first two mentioned models, known as yield models, 
focus on future values, while the substance valuation model indicates the economic efficiency 
of the companies in a historical perspective. 
 
The empirical facts of this essay have been taken from the 2005 annual financial reports of  
the companies referred to. The information from these reports has then been applied to the 
models concerned in order to establish the values of the companies in question.  
 
Why differences arise between the values of the companies and the listed stock-exchange 
quotations, and to what extent the aim of this essay has been fulfilled, is presented in the  
chapter titled Diskussion och slutsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera, diskutera och dra slutsatser för att komma 
fram till vad det beror på att det uppstår skillnader mellan våra framräknade företagsvärden 
och det noterade börsvärdet. 
 
De företag vi valt att granska är Boss Media, Cherryföretagen och Unibet. Företagen bedriver 
liknande verksamhet med fokus på spel över internet. Denna tillväxtbransch har vuxit 
lavinar-tat de senaste åren eftersom efterfrågan bland spelarna ökat. 
 
De värderingsmodeller vi arbetat med är, den diskonterande kassaflödesmodellen, P/E-
talsvärderingen och substansvärderingen. De två förstnämnda är så kallade avkastnings-
modeller, som fokuserar på framtida värden, medan substansvärderingsmodellen pekar på 
vad företaget historiskt sett presterat. 
 
Empirin i uppsatsen har hämtats ur företagens årsredovisningar för år 2005. Informationen 
har sedan applicerats i de berörda modellerna för att på så sätt komma fram till ett 
företagsvärde. 
 
Varför det uppstår skillnader mellan företagsvärdet och börsvärdet, samt i vilken grad upp-
satsens syfte har uppnåtts, presenteras i kapitlet Diskussion och slutsats. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att ge en beskrivning av den bakgrund och den 
problematik som uppsatsen bygger på. Vi kommer dessutom att redogöra för vår 
frågeställning, vårt syfte samt de avgränsningar vi valt att göra. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Vi kom i kontakt med ämnet företagsvärdering för första gången under C-kursen 
Externredovisning vid Karlstads Universitet. Ett av kursens moment var att värdera ett valfritt 
börsnoterat företag med hjälp av lämpliga värderingsmodeller. Vi fann skillnader mellan 
börsvärdet och vår egen företagsvärdering, vilket fångade vårt intresse att utveckla 
värderingproblematiken till ett uppsatsämne.  
 
Företagsvärdering är en viktig ingrediens hos en mängd företag, bl.a. revisionsbyråer, banker 
och investmentbolag. Vi tycker att företagsvärdering verkar vara ett intressant område att 
arbeta med i framtiden och därför vore detta en lämplig och spännande examensuppgift.  
 
Ett dagsaktuellt ämne är spel över internet som blivit utbrett världen över och omsätter 
miljardbelopp. Företag som erbjuder dessa tjänster har ökat lavinartat de senaste åren då 
efterfrågan bland spelarna ökat. Vi finner det intressant att göra en värdering i denna 
tillväxtbransch, eftersom vi båda använder oss av dessa tjänster 

 

1.2 Problemområde 

 
Företagsvärderingar utförs av analytiker och revisorer för att ge en fristående bedömning av 
ett företags värde. Det är särskilt viktigt för de här personerna att rätt värderingsmetod 
används för att kunna förmedla en bra affär. Valet av modeller beror på vilket typ av företag 
som ska värderas. En modell lämpar sig för företag med hög tillväxt medan en annan 
fungerar bättre på företag som befinner sig i en mogen marknad. Det finns flera modeller som 
grundar sig på historiska värden men i de flesta fall grundar sig företagsvärderingar på 
framtida kassaflöden och utdelningar.  
 
Ett problem vad gäller val av värderingsmodell och som kan begränsa värderarens 
valmöjlighet,  är om det företag som värderas inte har lämnat någon utdelning de senaste åren 
eller om tillväxten i branschen är hög. Ett annat moment som kan skapa problem är när 
framtiden tas med i beräkningarna. Framtiden är ett stort osäkerhetsmoment vid 
företagsvärdering, då framtida vinster och andra variabler måste betraktas som antaganden 
vilket ökar risken för felbedömningar.  
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1.3 Problemformulering 

 
De frågor vi tänkt utreda i den här uppsatsen och som ligger till grund för vårt fortsatta arbete 
har utformats utifrån den problembakgrund som tidigare behandlats. De frågor vi valt att 
behandla är följande: 
 
 

� Hur beräknas ett företagsvärde med olika modeller? 
� Vad är det som gör att det uppstår skillnader mellan våra framräknade företagsvärden 

med de olika modellerna och börsvärdet? 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera, diskutera och dra slutsatser med hjälp av tre 
värderingsmodeller för att på så sätt komma fram till tre företagsvärden inom spelbranschen 
för att sedan jämföra företagsvärdet med börsvärdet. 
 

1.5 Avgränsning 

 
Vi har valt att inrikta vår analys mot tre värderingsmodeller. Dessa är diskonterande 
kassaflödesmodellen, substansvärdesmodellen och P/E-talsvärderingen. Anledningen till 
varför vi valt att använda dessa modellerna är att de flesta företag i spelbranschen inte lämnat 
någon utdelning de senaste åren. Modeller baserade på företagets utdelningar har därmed 
varit omöjliga att tillämpa. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
 
 

I vårt andra kapitel förklaras hur vi gått till väga för att samla in 
den information och kunskap som vi sedan använder i de följande 
delarna av uppsatsen. De olika delarna i detta kapitel är 
tillvägagångssätt, förarbete, val av modeller och företag samt 
datainsamling 

 
 
 

I det tredje kapitel förklaras den teori som vi kommer att använda 
i vår analys. Vi kommer att beskriva de värderingsmodeller som 
uppsatsen bygger på samt tydliggöra modellernas terminologi. 

 
 
 
 
 

Kapitel fyra innehåller en kort beskrivning av vardera företag. 
Den empiri som vi använt i uppsatsen har hämtats från respektive 
årsredovisning för år 2005.  

 
 
 
 

I femte kapitlet kommer vi att koppla empirin med teorin för att på 
så sätt komma fram till tre företagsvärden med hjälp av tre olika 
modeller. Vi kommer att utgå från de uppgifter som finns i 
företagens årsredovisningarna för att sedan appliceras denna 
information i de valda  värderingsmodellerna.  

 
 
 
I det sjätte kapitlet kommer vi att föra en diskussion och dra 
slutsatser om det resultat vi kommit fram till i analysen utifrån 
den problemformulering som ställts upp. 

 
 
 
  

 
I vårt sista kapitel förklarar och reflekterar vi över begreppen 
reliabilitet och validitet. Vi kommer även att föra ett resonemang 
om det material som uppsatsen bygger på. 
 
 
 

 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 3 
Teori 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Diskussion och 

slutsats 

Kapitel 7 
Uppsatsens kvalitet 
och trovärdighet 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet redogör vi för vårt angrepps- och tillvägagångssätt vid genomförandet av vår 
uppsats. Det som kommer att beskrivas är hur vi gått tillväga för att uppnå vårt syfte med 
uppsatsen.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 
Med metod menas ett planmässigt tillvägagångssätt för att insamla och bearbeta information 
för att nå fram till en lösning på ett problem.1  
 
Vi har utifrån vår frågeställning och problemformulering samlat in information från relevant 
litteratur och berörda årsredovisningar för att på så sätt angripa ämnet företagsvärdering. Med 
hjälp av de teoretiska värderingsmodellerna har vi bearbetat informationen i företagets 
årsredovisningar och på så sätt kommit fram till ett företagsvärde. 
 
Vi har valt att inte använda personliga intervjuer i vår undersökning av spelbranschen. Enligt 
vår mening hade intervjuer med exempelvis företagsledare från respektive företag inte givit 
oss någon ytterligare användbar information. Däremot har vi haft löpande kontakt med en 
revisor som gett oss tips på lämpliga infallsvinklar om hur ämnet företagsvärdering skall 
angripas.  
 

2.2 Val av forkningsansats 

 
Induktion och deduktion är två olika sätt att greppa verkligheten, dvs. två skilda sätt att dra 
slutsatser på. Att använda sig av en induktiv ansats innebär att forskaren tar sin utgångspunkt 
i empirin som han därefter utvecklar till teori. Motsatsen till induktion är deduktion, vilket 
innebär att forskaren går från teori till empiri.2 Om forskaren tar information från både empiri 
och teori kallas ansatsen abduktion. Abduktion utgår från empiriska fakta liksom 
induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så motto närmare 
deduktionen.3  

Det vetenskapliga förhållningssättet i detta arbete är abduktion, eftersom empirin ställs mot 
gällande teori. Det sker alltså en alternering mellan teori och empiri och båda omtolkas i 
skenet av varandra. 

 

 

 

 
                                                 
1 Jörgensen, P.S., m fl., 2002 
2 Jacobsen, D.I., 2002 
3 Alvesson, M., 1994 
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 
Det finns olika former av metodiska angreppssätt för att samla in data. Dessa kan vara av 
kvalitativ alternativt kvantitativ karaktär eller en kombination av båda.4 Det som 
kännetecknar en kvantitativ metod är en flitig användning av statistik, matematik och formler 
samt att det finns klara riktlinjer för hur undersökningen ska genomföras.5 Utmärkande för 
den kvalitativa metoden, är då man önskar skapa sig bättre förståelse och en djupare och mer 
detaljerad kunskap kring undersökningsobjektet.6  
 
Vår undersökning bygger i huvudsak på kvantitativa metoder men har även små inslag av 
kvalitativ karaktär, där den kvantitativa delen består av våra beräkningar med hjälp av 
modeller och formler. De siffror vi använt är hämtade från företagens årsredovisningar som 
sedan satts in i olika värderingsmodeller för att få fram företagsvärdet. Den kvalitativa 
ansatsen motiverar vi med att vi endast valt att värdera tre företag inom en specifik bransch. 
Företagen har vi sedermera enligt vår mening undersökt på ett djupt och grundligt sätt.  
 

2.4 Förarbeten 

 
Det som behövde göras innan själva uppsatsskrivandet var att läsa in och fördjupa oss på 
området företagsvärdering. Efter att vi ökat vår förståelse för värderingsproblematiken har 
arbetet med val av lämpliga modeller för en värdering av spelbranschen vuxit fram. Den 
litteratur som använts har vi till största del funnit i Karlstads Universitetsbibliotek, men 
enstaka böcker har fått beställas från andra stadsbibliotek. 
 

2.5 Val av modeller 

 
Efter att ha studerat en rad modeller med hjälp av litteratur inom ämnet företagsvärdering 
valde vi att arbeta med tre modeller. Två av modellerna är så kallade avkastningsmodeller 
och den tredje, substansvärderingen, är en modell som bygger på historiska data. De tre 
modellerna är: 
 
• Diskonterande kassaflödesmodellen 
• P/E-talsvärderingen 
• Substansvärderingen 
 
Den diskonterande kassaflödesmodellen valde vi eftersom branschen där våra 
värderingsobjekt befinner sig i, är utdelningar relativt ovanliga och den revisor som delvis 
hjälpt oss rekommenderade denna modell. P/E-talsvärdering är en värderingsmodell som 
jämför företag inom samma bransch. Det känns naturligt att ta med en jämförande 
värderingsmodell när vi i den här uppsatsen har för avsikt att undersöka tre företag i samma 
bransch. Förutom de nyss nämnda avkastningsmodellerna har vi valt att använda 
substansvärderingen, som grundar sig på historiska data istället för framtida avkastning. Vi är 
fullt medvetna om att substansvärderingen lämpar sig bäst för företag med stora materiella  
 

                                                 
4 Jacobsen, D.I., 2002 
5 Andersen, I., 1998 
6 Ibid 
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tillgångar, men för att få en mer övergripande värdering med olika infallsvinklar har även 
denna modell används.  
 

2.6 Val av företag 

 
Vi kom redan under planeringsstadiet av uppsatsen fram till att det var spelbranschen vi ville 
värdera. Kravet var att företagen skulle vara noterade på Stockholmsbörsen och handlas på 
någon av de större listorna. Efter en genomgång av börslistorna valde vi följande företag: 
 
• Boss Media 
• Cherryföretagen 
• Unibet 
 
De valda företagen bedriver liknande verksamhet med fokus på onlinespel.  

 

2.7 Datainsamling 

 
Vid datainsamling finns det två olika sorters data, primär- och sekundärdata. Om forskaren 
väljer att samla in upplysningar direkt från personer eller grupper av personer och det görs för 
första gången kallas detta primärdata. Med andra ord menas att man går direkt till den 
primära informationskällan. Primärdata erhålls genom att använda metoder som intervju, 
observation eller frågeformulär. Om forskaren inte själv samlar in informationen utan tar del 
av redan befintlig information kallas dessa sekundärdata. Sådan information ingår ofta i 
kvantitativa analyser, bland annat inom ekonomi som använder existerande statistik, 
räkenskaper, årsredogörelser och börsnoteringar.7   
 
Det är enligt Jacobsen (2002) idealiskt att använda olika typer av data, både primär- och 
sekundärdata vid informationsinsamling, då det ofta uppstår problem då endast en typ av data 
används.8 Vi har till största del använt sekundärdata i form av litteratur, internet och 
årsredovisningar. Den primärdata som använts kommer från samtal med en revisor med 
specialkunskaper inom området företagsvärdering. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Jacobsen, D.I., 2002 
8 Ibid 
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis beskriva varför en företagsvärdering utförs. Därefter 
presenteras fakta om de teoretiska modeller som vi har för avsikt att använda i uppsatsen. 

 

3.1 Allmänt om företagsvärdering 

 
För en företagare eller analytiker finns det ett flertal situationer då det kan vara av intresse att 
veta hur mycket ett företag är värt. Anledningen till att en företagsvärdering blir aktuell beror 
på följande:  
 

� Övervägande inför förvärv av aktier eller hela bolag  

� Övervägande inför försäljning av aktier eller hela bolag 

� Vid börsintroduktion eller annan typ av kapitalanskaffning  

� Vid samgående mellan företag (fusion) 

� Underlag för kreditgivning 

� Tvångsinlösen av aktier 

 
En anledning till att det är så viktigt med företagsvärdering är att den som köper något vill 
veta hur mycket föremålet är värt för att kunna förvissa sig om en god affär.9 
 
Värdering av företag är en subjektiv uppskattning av dess värde. Det finns inga helt och 
hållet sanna eller objektiva företagsvärderingar som skapar ett exakt svar på vad aktien eller 
företaget är värt, utan det är snarare en subjektiv bedömning av värdet baserat på analysen, 
erfarenhet samt den kunskap individen besitter.10 Dessutom påverkas värderingen starkt av de 
antaganden som sätts in i värderingsmodellerna. Antaganden formas efter företagens 
förutsättningar och om hur vi själva uppfattar företaget samt branschen som helhet. Det är 
därför inte ovanligt att olika parter har olika uppfattningar om ett företagsvärde. Detta beror 
på att värdet grundas på den ekonomiska nytta som ägandet förväntas ge. Den ekonomiska 
nyttan kommer ägaren tillgodo genom löpande avkastning eller den värdeförändring som kan 
realiseras vid försäljning eller avveckling av verksamheten.11  
 
Företagsvärdering används ofta som ett översiktligt begrepp vid värdering av företag. Vid 
exempelvis kassaflödesbaserade värderingar skiljer värderaren på två olika begrepp, 
företagsvärdering och aktievärdering. Vid det förstnämnda begreppet räknas det totala värdet  
på företaget. Vid en aktievärdering tar man dock inte hänsyn till företagets skulder, utan den 
syftar till att bestämma vad en aktie är värd. För att skilja på begreppen företagsvärdering och 
aktievärdering kan sägas att det totala värdet på ett företag inte behöver  
 
 

                                                 
9 Nilsson, H., m fl. 2002 
10 Ibid 
11 Dahlén, C. 1998 
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vara detsamma som aktiens värde, multiplicerat med det totala antal aktier som finns i ett 
företag.12 

 

3.2 Fakta om modellerna 

3.2.1 Diskonterande kassaflödesmodellen 

 
Den diskonterande kassaflödesmodellen härstammar från USA. Det var också där som den 
utvecklades och började användas vid företagsvärderingar. Modellen har på senare år blivit 
mycket populär och tillämpas numera flitigt i Europa.13 
 
Kassaflödesbaserade värderingsmodeller fokuserar på de kassaflöden som företagen 
genererar till sina ägare. Till kassabegreppet hör förutom det vi i dagligt tal menar med kassa 
(mynt och sedlar), även alla likvida omsättningstillgångar såsom banktillgodohavanden, 
postgiro och kortfristiga likvida placeringar, som snabbt kan omvandlas till kassa. Om vi ska 
försöka oss på en kort och sammanfattande beskrivning av ett företags kassaflöde så kan det 
ses som det maximala belopp som ett företag kan överföra till sina aktieägare utan att för den 
sakens skull avstå från framtida utveckling.14 
 
Vid en företagsvärdering med hjälp av kassaflöden sker värderingen i flera steg, där olika 
delvärden summeras. I det första steget vid skattning av ett företags kassaflöde utgår vi från 
företagets nuvarande vinst. Är syftet med värderingen att ett aktievärde, dvs. om det är värdet 
på det egna kapitalet som ska uppskattas så utgår vi vid beräkningen av kassaflödet från 
nettoresultatet. Om det istället är hela företaget, dvs. företagsvärdet som ska beräknas utgår 
kalkylen av kassaflödet från nettoresultatet justerat före räntekostnad. 
 
I nästa steg beaktar vi hur mycket företaget har investerat för att skapa framtida tillväxt. Det 
som är viktigt att beakta i detta steg är att skilja mellan investeringar som kostnadsförs direkt 
och  investeringar som tas upp som anläggningstillgångar för att därefter skrivas av. I det 
tredje och sista steget beräknas fritt kassaflöde till företaget (FKFF) eller aktieägarna 
(FKFA).15 
 
Kassaflödesvärdering delas upp i en indirekt och direkt värdering. I den indirekta värderingen 
beräknas värdet på företagets totala kapital (FKFF) medan det i den direkta värdering 
beräknas vad företaget är värt för aktieägarna (FKFA). I tabell 3.1 följer ett exempel på hur 
en beräkning av det fria kassaflödet till företaget och aktieägarna kan se ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Nilsson, H., m fl. 2002 
13 Copeland,  T., m.fl., 2000 
14 Nilsson, H., m fl. 2002 
15 Ibid 
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Tabell 3.1 
Redovisat resultat (Nettovinst) 
+Avskrivningar 
+/-Förändring rörelsekapital 
+Räntekostnad efter skatt (28 %) 
=Rörelsegenererat kassaflöde 
-Investering i anläggningstillgångar 
=Fritt kassaflöde till företaget(FKFF) 
+Ökning långfristiga lån 
-Räntekostnad efter skatt (28 %) 
=Fritt kassaflöde till aktieägarna(FKFA) 
 
 
FKFF är värdet på företagets totala kapital, dvs. värdet av företaget för samtliga kapitalägare 
(aktieägare och långivare). Företagsvärdet fås genom att diskontera framtida kassaflöden eller 
residualvinster som tillfaller företaget som helhet, dvs. både aktieägare och långivare16. 
Diskonteringsräntan som används är WACC, den genomsnittliga kapitalkostnaden. Formeln 
som används vi beräkning av företagsvärdet är: 
 

 
 
 

 
Figur 3.1 Beräkning av företagsvärdet 
 
 
• Vf  = Företagsvärdet  

• FKFF = Förväntat kassaflöde till företaget vid tidpunkten t 
• WACCr  = Den viktade genomsnittskostnaden för kapital 

 
 
FKFA beräknar vad företaget är värt för aktieägarna, dvs. värdet på företagets egna kapital.17 
Genom att diskontera framtida kassaflödesöverskott som företaget genererar efter avdrag för 
ränteutbetalningar, skatter m.m. beräknas värdet på det egna kapitalet. Formeln som används 
för beräkning av aktievärdet är: 
 

 
 
 

 
Figur 3.2 Beräkning av aktievärdet 
 
 
• aV  = Aktievärdet (Värdet på eget kapital) 

• FKFA = Förväntat fritt kassaflöde till aktieägarna vid tidpunkten t 
• er  = Kapitalkostnaden för eget kapital (CAPM) 

                                                 
16 Nilsson, H., m fl. 2002 
17 Ibid 
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Skillnaden mellan FKFF och FKFA är att det senare kassaflödesmåttet beaktar företagets 
kostnad för finansiering med främmande kapital. I den här uppsatsen jämför vi våra beräk-
ningar med aktievärdet, det så kallade börsvärdet och kommer därmed att värdera företagen 
med FKFA-modellen. Vi kommer inte att beskriva FKFF-modellen och WACC närmare utan 
nöjer oss med att konstatera det som tidigare nämnts, dvs. att FKFF är värdet på ett företags 
totala kapital och att WACC är ett vägt medelvärde av långa skulder ur företagets synpunkt. 
 
Den diskonterande kassaflödesmodellen är en av flera diskonteringsmodeller som beskriver 
ett företags framtida betalningsflöde. De framtida kassaflödena kommer att (se figur 3.2), 
diskonteras med CAPM. Mer information om CAPM ges lite längre fram i uppsatsen. Vidare 
måste vissa förenklingar, så kallade approximationer göras innan själva beräkningen av ett 
företags värde kan ske. Exempel är att företagets kapitalstruktur och tillväxt måste vara 
konstant över tiden. 
 
När dessa steg är genomförda är det dags att välja prognosperiod. En prognosperiod brukar 
vanligtvis sträcka sig mellan fem och tio år framåt i tiden. Både kortare och längre perioder 
kan förekomma men är ytterst ovanliga då prognoser längre än tio år blir svåra att fastställa 
med tanke på ökad osäkerhet. Företaget kanske befinner sig i en låg- eller högkonjunktur 
eller som i fallet med spelbranschen, i en stark tillväxtfas, då kassaflödet under några år är 
ovanligt högt eller lågt.18 
 
När vi valt prognosperiod och räknat fram kassaflödet för vardera år som prognosen bygger 
på, är nästa steg att beräkna nuvärdet för respektive år. Nuvärdet beräknas med hjälp av 
formeln som vi har redogjort för i figur 3.2. Det som nu återstår är att beräkna nuvärdet av 
det framtida värdeskapandet som sker efter att prognosperioden avslutats. Det sista årets 
kassaflöde används då för att räkna fram och diskontera ett horisontvärde, dvs. ett värde som 
antas gälla i all framtid. Värdet ska stå för de framtida kassaflödena som företaget genererar 
efter prognosens slut.19 
 

3.2.1.1 CAPM 

 
Det finns två metoder för beräkning av den företagsspecifika risken. Den ena metoden  
beräknar risken på basis av aktiens historiska kursutveckling i förhållande till ett index. I den 
andra metoden som vi tänkt använda i denna uppsats görs en sammanvägd bedömning av de 
risker som företaget är utsatt för. Denna metod är den så kallade Capital Asset Pricing 
Method (CAPM).20  
 
CAPM är en av de risk- och avkastningsmodeller som kan användas för att beräkna avkast-
ningskravet för ett företag. Med hjälp av denna modell uppskattas marknadsvärdet på ett 
företags aktiekapital. För att sedan få fram marknadsvärdet behöver vi använda en diskon-
teringsmodell.21 
 
 
 

                                                 
18 Nilsson, H., m fl. 2002 
19 Dahlén, C., 1998 
20 SFF, 2000 
21 Ibid 
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Det föreligger ett linjärt förhållande mellan den förväntade avkastningen på en tillgång, dvs. 
utdelningar och kursförändringar om tillgången är en aktie, och dess risk enligt CAPM.  
 

 
 
Figur 3.3 Aktiemarknadslinjen22 
 
Det vi kan se i figuren är att när risken för att köpa en tillgång ökar, exempelvis vid köp av 
aktier i ett företag, så ökar också investerarens avkastingskrav. Investeraren vill med andra 
ord ha en högre avkastning för att satsa sina pengar i ett företag som har hög risk och ett högt 
betavärde(ß). Desto högre betavärde ett företag har ju mer förväntas företagets aktiekurs 
svänga gentemot marknadsindex. Det här gillar inte investerare, dvs. att investera i tillgångar 
vars framtid är osäker om de inte får kompensation för detta. 
 
Formeln för att räkna fram ägarnas avkastningskrav är följande: 
 
 
CAPM(re) = rf + ß(rm-rf) 
 
re = ägarnas avkastningskrav 
 
rf  = riskfria räntan 
 
ß = företagets betavärde 
 
(rm-rf) = riskpremie 
 
 
 

                                                 
22 Nilsson, H., m fl. 2002 
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Den riskfria räntan är den som investeraren kan erhålla utan att behöva ta någon risk. En 
riskfri investering är exempelvis att investera i långfristiga statsobligationer eller kortfristiga 
statsskuldväxlar. I teorier brukar den 30-åriga amerikanska statsobligationen framhävas, men 
den är inte aktuell i detta fall23. I Sverige antas den riskfria räntan vara konstant över tiden, 
räntan på en 3 till 10-årig statsobligation används i de allra flesta fall. Den 5-åriga 
statsobligationsräntan är vid dagens datum (2006-04-24) 3,52 enligt Sveriges Riksbank och 
det är denna ränta som vi kommer att använda oss av i våra beräkningar24. 
 
För att kunna beräkna aktieägarnas avkastningskrav enligt CAPM krävs utöver den riskfria 
räntan även en riskpremie. Rent teoretiskt är riskpremien den premie som investerare kräver 
för att investera i en tillgång med genomsnittlig risk. Enligt Öhrlings PriceWaterhouseCooper 
bedöms riskpremien till 4,3 % med ev. risktillägg för små bolag (börsvärde 0,1 till 5,0 
miljarder kronor) på mellan 0,6 till 4,0 % beroende på företagets storlek25. Riskpremien är 
med andra ord alltid större än noll och ökar i värde om investerarens risk ökar.  
 
Den tredje parametern i CAPM-formeln är betavärdet. Betavärdet står i relation till risken i 
det enskilda företaget som står inför en värdering. Har det företag som ska värderas ett 
betavärde över 1,0 innebär det att risken för att investera i företaget är högre än 
aktiemarknaden i stort. Är betavärdet däremot under 1,0 är risken lägre och om ett företags 
betavärde ligger exakt på 1,0 följer företagets risk aktiemarknadens generalindex. 
Standardproceduren för att skatta en akties betavärde är att använda en regressionsmodell 
vilket kräver goda kunskaper inom ämnet statistik. Eftersom den här uppsatsen inte har för 
avsikt att redogöra för statistiska problem och uträkningar kommer vi fortsättningsvis utgå 
från redan givna betavärden som bland annat kan hittas hos nätmäklare och på andra 
ekonomisidor.26 
 

3.2.2 P/E-talsvärdering 

 
P/E är en engelsk term och står för Price/Earnings, det vill säga Pris/Vinst. Talet utrycker 
aktiens pris i relation till dess intjäningsförmåga. Intjäningsförmågan uttrycks här som vinst 
per aktie. P/E-talet ger även indikationer för hur billig eller dyr en aktie är.27  
 
Enkelt uttryckt innebär ett lågt P/E tal att aktien är billig medan ett högt tal berättar att aktien 
är dyr. För bolag som av olika anledningar visar väldigt små resultat blir den här  
värderingsmetoden inte meningsfull och för bolag med negativt resultat går det 
överhuvudtaget inte att beräkna. Ju lägre P/E-talet är, desto mer köpvärda kan företagets 
aktier anses vara. Ett lågt P/E-tal kan också återspegla aktieplacerarnas tro på framtida 
vinstförsämringar, medan ett högt tal kan bero på förväntningar om kraftiga vinststegringar, 
exempelvis i tillväxtföretag eller företag som befinner sig i snabbt växande branscher.28  
 
 
 
 

                                                 
23 Copeland,  T., m.fl., 2000 
24 www.riksbanken.se 
25 www.pwcglobal.com 
26 Nilsson, H., m fl. 2002 
27 www.fsb.se 
28 Nilsson, H., m fl. 2002 
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Våra spelföretag Boss Media, Cherry och Unibet befinner sig på en tillväxt marknad och 
därmed borde deras P/E-tal vara relativt höga. I traditionella branscher som exempelvis 
verkstadsindustrin brukar P/E-talet i normalfallet ligga mellan 5 och 30.  
 
Företag som är verksamma inom samma bransch antas ha en liknande tillväxt och konjunk-
turutveckling samt ha resultatsiffror som är jämförbara. I sådana situationer kan P/E-
talsvärdering vara en bra och enkel värderingsmodell.29 Värderingen baseras på ett eller flera 
företag som liknar ens eget utefter de variabler som beskrivs ovan, för att en tillförlitlig 
värdering skall kunna göras.30  
 
Nyckeltalet är långt ifrån perfekt och har fått en del kritik för sina svagheter, bl.a. för att de 
baseras på prognoser över kortare tidsperioder vilket gör att för stor vikt läggs på nuvarande 
förhållande, dessutom tar man inte hänsyn till företagets värde, risk samt skuldsättnings-
grad.31  
 
P/E-talet är ändå en av de mest använda värderingsmodellerna. Anledningen är att P/E-talet 
trots sina svagheter är ett effektivt nyckeltal för att spegla marknadens uppfattning om 
företagsvärdet, dvs. det kan i många fall vara mer lämpligt för en företagsledning att utgå från 
”marknadens uppfattning” när den skall sätta ett pris på företaget än att värdera företaget med 
klassiska diskonteringsmodeller. Något annat som gör P/E-tals värdering fördelaktig är att 
den inte kräver lika mycket information som behöves vid en värdering med hjälp av olika 
diskonteringsmodeller.32 
 

3.2.3 Substansvärdering 

 
Att värdera ett företag genom en substansvärdering innebär att man skattar företagets egna 
kapital i balansräkningen. Substansvärdet kan illustreras med formeln nedan:  
 
Tillgångar – Skulder = Substansvärde (Eget kapital) 
 
Trots denna mycket enkla formel kan fastställandet av respektive post medföra vissa 
svårigheter. För att kunna fastställa substansvärdet krävs att man räknar fram marknadsvärdet 
av företagets befintliga tillgångar med avdrag för dess skulder. Företagets skulder är oftast 
riktigt upptagna till sitt marknadsvärde i balansräkningen men vad gäller tillgångsposterna 
kan det råda tveksamheter.33 
 
När företagets substansvärde beräknas utifrån uppskattade marknadsvärden krävs det ibland 
att vissa justeringar av balansräkningen görs för eventuella över/undervärden i tillgångar och 
skulder samt i latent skatteskuld.34 Ett marknadsvärde är det värde som gäller på en öppen 
och oreglerad marknad där både köpare och säljare agerar rationellt och har full 
information.35 När marknadsvärdet skall bestämmas används vanligen försäljningsvärdet eller 
återanskaffningsvärdet för att få en rättvisande bild av tillgångarnas värde.  

                                                 
29 SSF, 2000 
30 Nilsson H., mfl, 2002 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Hult, M., 1998 
34 Nilsson H., mfl, 2002 
35 Dahlén, C., 1998 
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Värderingsmetoden tillämpas mest bland företag som har mycket stora materiella tillgångar i 
form av fastigheter och maskiner. Alltså tillgångar som kan köpas och användas av vem som 
helst, till skillnad från immateriella tillgångar som är t.ex. skicklig personal och goodwill. 
Tillgångarna måste också vara relativt lätta att värdera i pengar för att på ett tillförlitligt sätt 
kunna göra en substansvärdering.36  
 

3.2.3.1 Tillgångar 

 
Företagets tillgångar kan i vissa fall vara svåra att värdera. Ett företags kundfordringar kan 
vid behov skrivas ner beroende på säkra eller osäkra betalningar till ett mer rättvisande 
belopp. Att värdera materiella anläggningstillgångar är inte så svårt då marknadsvärdet på 
fastigheter oftast ligger högre än det bokförda värdet.37 
 
Som vi nämnde tidigare används substansvärdering oftast bland företag med stora materiella 
tillgångar. Om en substansvärdering utföres på ett sådant företag kan de immateriella 
tillgångar, som innefattar patent, goodwill och licenser oftast justeras bort då de inte sällan 
utgör en väldigt liten del av företagets totala tillgångar. De immateriella tillgångarna har inget 
egenvärde utan är direkt kopplat till företaget som innehar dem. Med andra ord har de endast 
ett bruksvärde för företaget så länge rörelsen fortsätter att drivas och kan därför inte betraktas 
som en tillgång för någon annan än ägaren.38 
 
Det går dock att göra en substansvärdering på företag med stora immateriella tillgångar. I vår 
värdering av tre spelbolag utgör tillgångarna en mycket stor del av företagens totala värde. 
Immateriella tillgångar är t.ex. licensrättigheter till programvara och utgifter för 
utvecklingsarbeten samt goodwill och varumärken. Om vi inte skulle ta hänsyn till de 
immateriella tillgångar i vår värdering utan justera bort dem som man vanligvis gör vid en 
substansvärdering, skulle det vara omöjligt att ge en rättvis bild av företagets värde.  
 

3.2.3.2 Skulder 

 
Idag har företag möjlighet att göra avsättningar till en periodiseringsfond med 20 procent av 
resultatet före skatt. Posten obeskattade reserver är en räntefri skattekredit som företagen har 
möjlighet att utjämna resultatet mellan olika år med. Det betyder att företaget har obeskattat 
kapital i balansräkningen. Vid beräkning av företagets substansvärde med hänsyn till latent 
skatteskuld så avräknas denna skatteskuld från det obeskattade kapitalet. Dessutom bör 
analytikern justera för eventuella över och undervärden av de vanliga skulderna i företagets 
balansräkning.39 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Löfgren, S., 1991 
37 Nilsson H., mfl, 2002 
38 Hult, M., 1998 
39 Ibid 
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4. Empiri 
 
I detta fjärde kapitel kommer det att ges en kort beskrivning av de företag vi valt att värdera i 
uppsatsen. Empirin har hämtats från företagens årsredovisningar för år 2005. Vi har där fått 
fram relevanta nyckeltal och annan användbar information som sedan används i vår 
undersökning. För den läsare som vill ha ytterligare information om företagens resultat och 
balansräkning hänvisar vi till företagens årsredovisningar. 

 

4.1 Företagsfakta 

 

                                                     
 
 
Unibet skiljer sig från de övriga bolagen i den här värderingen på så sätt att de inte själva 
utvecklar och säljer den programvara där spelet sker. Unibet får bara intäkter från de spelare 
som utnyttjar deras speltjänster, medan Boss Media och Cherryföretagen bland annat tjänar 
pengar på att sälja sina spelprogram. Gemensamt för de tre företagen är att om efterfrågan på 
online spel ökar, desto mer pengar tjänar företagen. 
 

4.1.1 Boss Media 

 
Boss Media är en av världens ledande helhetsleverantörer av system för digitalt distribuerad 
spelunderhållning. Företaget utvecklar bland annat spelsystem för persondatorer,  
video-terminaler, mobiltelefoner och digital-tv. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat 
spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster.  
 
Boss Media utvecklar med andra ord programvaror för internetspel som poker, kasino och 
vadslagning. Bolaget har som sin största intäktskälla royalty från internetsidor som de varit 
med och utvecklat. Boss Media är sedan 2002 medlem i World Lottery Association, vilket 
har skapat nya marknadsmöjligheter i form av försäljning av spelsystem till statligt 
licensierade spelbolag. En stor kund till företaget är Svenska spel. Boss Media har bland 
annat utvecklat och tagit fram deras internetsida där det förekommer en mängd olika spel. 
Boss Medias intäkter är fördelade på royalty 78 %, licensförsäljning 14 % och service & 
support 8 %. 
 
Bolaget startade sin nuvarande verksamhet under våren 1996 och hade vid utgången av 2005 
cirka 200 anställda samt cirka 50 kontrakterade konsulter. Företagets huvudkontor ligger i 
Växjö och företagets VD heter Johan Berg.  
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Boss Medias största ägare är Medströms AB med cirka 12 % av kapital och röster. Även 
stora fonder som Robur med cirka 4 % av kapital och röster finns med i ägarbilden. Företaget 
skriver i den senaste årsredovisning att nettoomsättningen för år 2006 förväntas växa med 20-
25 procent, vilket är i takt med övriga marknaden. 
 
Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 24 juni 1999. Den 
handlas där bland de 40 mest omsatta bolagen (Attract 40) och företagets börsvärde var vid 
bokslutsdagen för år 2005 cirka 1.250 miljoner kronor.40 
 

4.1.2 Cherryföretagen 

 
Cherry är ett spelbolag som har bedrivit spelverksamhet i snart 40 år och är sedan många år 
det ledande privata spelföretaget i Sverige. Bolagets VD heter Pontus Lindwall och 
huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolagets B-aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista 
den 25 mars 1996. Företaget hade vid utgången av 2005 cirka 3800 aktieägare och börsvärdet 
var då cirka 1,1 miljarder kronor. Verksamheten är inriktad på internet-, casino- och 
automatspel. Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger och på fartyg samt 
i spelhallar. Bolaget har också ett internetcasino och en spelbörs vid namn Betsson där poker 
svarar för den största delen av omsättningen. 
 
Bolaget är uppdelat i tre affärsområden som vardera servar en egen marknad. Ett utav dessa 
områden är Cherry online som är inriktad på internetspel på en global marknad. Detta sker 
genom företagets två internetsidor www.betsson.com och www.casinoeuro.com. Net 
entertainment är Cherrys andra område där bolaget utvecklar spelmjukvara som licensieras ut 
till internationella spelbolag. Det tredje och därmed det sista området är Cherry Casino som 
tillhandahåller traditionellt casinospel och spelautomater. Totalt sysselsätter företaget cirka 
800 personer. 
 
Cherryföretagens största ägare är isländska Burdarás Investment Bank som äger 28,1 % av 
aktiekapitalet och kontrollerar 26,3 % av rösterna. Bland företagets övriga storägare märks 
främst privat personer och tillsammans kontrollerar de fem största ägarna cirka 80 % av 
rösterna i bolaget. 
 
Under år 2006 planerar Cherry att dela upp bolaget i tre fristående noterade bolag, Betsson 
(Cherry Online), Net Entertainment och Cherry Casino. Betsson kommer att behålla den 
nuvarande noteringen och bolaget kommer att byta namn från Cherry till Betsson. Med tanke 
på den här uppdelningen hoppas företagets ledning att Betsson minst dubblar sin omsättning 
under 2006.41 
 

4.1.3 Unibet 

 
Unibet är en av Europas största arrangörer av online-spel med över 919 000 registrerade kun-
der. Spelet bedrivs genom licenser i Storbritannien och Malta. Spelbolaget grundades 1997 
och har sitt huvudkontor i London. Unibet erbjuder ett komplett utbud av spelprodukter  
 

                                                 
40 Boss Medias årsredovisning, 2005 
41 Cherryföretagens årsredovisning, 2005 
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för online-spel, exempelvis vadhållning på sport, poker, kasinoprodukter och lotterier via 
koncernens hemsida, www.unibet.com.  
 
Kundbasen täcker över 150 länder där det största enskilda marknadsområdet är Sverige som 
svarar för 50 % av bolagets intäkter. Övriga Norden för 23 % av företagets marknadsområde 
och resterande del, dvs. 27 % i övriga världen. Av bolagets 919 000 registrerade kunder är 
cirka 170 000 aktiva kunder. En aktiv kund definieras enligt Unibet som en kund som spelat 
under de tre senaste månaderna. Med en stark kundbas kunde bolaget uppvisa en vinst på 
13,7 miljoner brittiska pund för år 2005.  
 
Unibet hade vid utgången av föregående år 175 anställda. Företagets VD heter Petter 
Nylander och han tillträde tjänsten under 2005.  
 
På företagets internetsida kan du som kund bland annat satsa pengar på olika sportspel i  
nationella och internationella evenemang. Företaget erbjuder cirka 500 spelobjekt varje dag, 
som livebetting, dvs. spel under pågående match, supertoto dvs. en spelkupong med 14 
fotbollsmatcher. Utöver dessa sportspel kan du som kund även besöka Unibets kasino med 21 
olika produkter som bl.a roulette, blackjack och poker. 
 
Företaget introducerades på Stockholmsbörsen den 8 juni 2004. Aktien hittas precis som de 
två föregående förtagen på O-listan och likt Boss Media hör den till de mest omsatta bolagen. 
Unibet är det enda av de bolag vi valt att värdera som lämnat utdelning till sina ägare de 
senaste åren. Utdelningen för år 2005 hålls oförändrad från föregående år dvs. 2,25 kr per 
aktie. 
 
Det finns cirka 2900 aktieägare i Unibet. Bolagets störste ägare heter Anders Ström och är 
bolagets styrelseordförande som totalt kontrollerar 28,3 % av kapital och röster. Bland 
företagets övriga storägare finns andra privatpersoner och ett par utländska fonder. Unibets 
totala börsvärde var vid årets slut 4,3 miljarder kronor fördelat på 28 miljoner aktier.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Unibets årsredovisning, 2005 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman empirin med teori, dvs. utgå från de uppgifter 
som finns i företagens årsredovisningarna för att sedan applicera informationen i de valda 
värderingsmodellerna. Beräkningarna kräver i vissa fall att vi kompletterar med egna 
antaganden. Naturligtvis upplyses läsaren när sådana antaganden görs samt hur det går till 
när vi uppskattar dem. 

 

5.1 Förutsättningar för beräkningar 

 
Vi har med hjälp av den information vi fått från respektive företags årsredovisning antagit en 
förväntad tillväxttakt för spelbranschen som helhet. Tillväxten har fastställts till 20 %  genom 
en sammanvägd bedömning av vad vardera företagensledning räknar med för de kommande 
fem åren. 
 
När prognosperioden på fem år är över är det dags att fastställa en tillväxttakt som får 
representera branschen ”i all framtid". Tillväxten kan vara något svår att uppskatta men vi 
tror att marknaden för spelbolagen i denna värdering kommer att plana ut och nå en 
mognadsfas och därmed känns en fem procentig tillväxttakt motiverad. 
 
Som nämndes i teorikapitlet har den 5-åriga statsobligationsräntan används som den riskfria 
räntan. Räntan faställdes den 24 april 2006 genom Riksbanken till 3,52 %.43 För att beräkna 
ägarnas avkastningskrav krävs förutom den riskfria räntan även en riskpremie. För att få fram 
riskpremien för ett företag används långa studier av den historiska utvecklingen på börsen. 
Riskpremien varierar något mellan stora och små bolag. Idag är den fasta rikspremien satt till 
4,3 %, med ett visst risktillägg för små bolag på mellan 0,6 - 4,0 %. Riskpremien för Boss 
Media blir 6,3 %, Cherryföretagens 6,4 % och 4,9 % för Unibet.44 
 
De betavärden som vi kommer att använda i undersökningen är individuella för vardera 
företag, dock skiljer sig betavärdet för samma företag från källa till källa. Det här har lett till 
att vi har tagit ett genomsnittligt värde från ett antal olika källor för att på så sätt få ett så 
rättvist värde som möjligt. 
 
Vi kommer i P/E-talsvärderingen att använda ett genomsnittligt P/E-tal för de tre företag som 
värderas i denna uppsats. Detta görs för att erhålla en jämförelse mellan företagen då vi antar 
att våra tre spelföretag är jämförbara då de bedriver liknande verksamhet med samma 
affärsinrikting. Det genomsnittliga P/E-talet för de tre spelbolagen blir enligt våra beräkning-
ar 62. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 www.riksbanken.se 
44 www.pwcglobal.com 
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5.2 Beräkning Boss Media 

5.2.1 Diskonterande kassaflödesmodellen 

 
Det första som behöver göras vid en värdering med den diskonterande kassaflödesmodellen 
är att beräkna ägarnas avkastningskrav. Denna kommer senare att användas som diskon-
teringsränta vid fastställandet av nuvärdet. 
 
CAPM(re) = rf + ß(rm-rf) 
 
CAPM(re) = 3,52+1,73(9,82-3,52) = 14,42 % 
 
Nästa steg i vår undersökning är att räkna fram det kassaflöde som Boss Media genererat 
under år 2005. Som vi tidigare nämnt har en 20 procentig tillväxttakt antagits för de 
kommande fem åren. Vi har också beräknat företagets förändring av rörelsekapital samt 
försökt bedöma ökningen av företagets långsiktiga lån. För uträkningar av kassaflödet 
hänvisar vi till bilaga 1.  
 
Nästa steg består i att beräkna nuvärdet av det fria kassaflödet till aktieägarna (FKFA) för 
åren 2006-2010: 
 
Tkr: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

440.105

0,14421

183976

0,14421

159147

0,14421

132623

0,14421

110519

0,14421

92098
5432

=

+
+

+
+

+
+

+
+

+

 

 
Efter att ha beräknat nuvärdet för år 2006-2010 återstår att faställa slutvärdet för år 2010, dvs. 
det framtida värdeskapande som sker efter prognosen slut. Vi antar att tillväxten fortsätter att 
öka med 5 % i all framtid. Slutvärdet har beräknats på följande sätt: 
 
 

588.050.2
05,01442,0

1,05*183976
=

−
 

 
Det här är slutvärdet för år 2010, alltså vad företaget kommer att vara värt om fem år. Vi 
måste därmed diskonteras slutvärdet för att erhålla ett nutida värde: 
 
 

607.045.1
)1442,01(

2050588
5
=

+
 

 
Boss Medias sammanlagda värde består av det diskonterade fria kassaflödet till aktieägarna 
plus det diskonterande slutvärdet. 
 
 
440.105 + 1.045.607 = 1.485.712 
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Boss Medias företagsvärde är enligt våra beräkningar med den diskonterande kassaflödes-
modellen cirka 1.485 miljoner kr. 
 

5.2.2 P/E-talsvärdering 

 
Boss Media redovisade en vinst på cirka 8 miljoner kronor för det senaste året. P/E-
talsvärdering lämpar sig som bekant bäst för bolag med lite större vinster. Boss Medias P/E-
tal kan därför bli något missvisande. För att beräkna P/E talet divideras vinsten med antalet 
aktier och vi får då en vinst per aktie för Boss Media på 0,14 kronor. Därefter tas det aktiepris 
som företaget var noterat till vid årets slut dividerat med vinst per aktie och får på så sätt fram 
ett P/E-tal på 157.  Det genomsnittliga P/E-talet är den prismultipel som vi använder för att 
jämföra Boss Media med de övriga bolagen.45 
 
Genomsnittligt P/E-tal * årets vinst = Företagsvärde 
 
62 * 8097 = 502.014 
 
Värdet på Boss Media är enligt vår värdering med P/E-tal cirka 500 miljoner kr. 
 
Om vi enbart räknar på Boss Medias P/E-tal som är 157 så får vi ett helt annat värde, 
nämligen 1.250 miljoner kronor (157 * 8097), dvs. företagets börsvärde enligt börslistorna 
vid utgången av föregående år. 
 

5.2.3 Substansvärdering 

 
Vi har inte justerat de immateriella tillgångarna i Boss Medias balansräkning, eftersom de 
immateriella tillgångarna i spelbranschen utgör en så stor del av det sammanlagda 
företagsvärdet. Utgifter för utvecklingsarbeten och licensrättigheter för programvara är de 
poster som företaget bygger sin verksamhet på. Om företaget exempelvis blir uppköpt av ett 
annat bolag så är det till största del dessa poster som det förvärvande företaget vill komma åt. 
Vi antar att Boss Medias revisorer redan har värderat de immateriella tillgångarna till sitt 
rätta värde. 
 
Den enda justering vi har kunnat göra är att vi tagit hänsyn till den osäkerhet som uppstår vid 
kreditgivning, dvs. de kundfordringar som Boss Media har. En grov tumregel är enligt 
 
Nilsson (2002) att kundförlusterna under goda tider kan uppgå till 10 % av kundfordringarnas 
värde46. 
 
Det finns bra information om hur företagets omsättningstillgångar värderas i Boss Medias 
årsredovisningen för år 2005. Om vi tar varulagret som exempel så är huvudregeln att 
varulagret skall värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet, 
alternativt 97 % av det samlade anskaffningsvärdet. Enligt Boss Medias årsredovisning har 
varulagret värderats till det lägsta av dessa värden så någon justering behöver inte göras. För 
beräkning av företagets substansvärde se bilaga 4. 

                                                 
45 Boss Medias årsredovisning, 2005 
46 Nilsson H., m.fl., 2002 
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Enligt vår substansvärdering är värdet på Boss Media cirka 291 miljoner kronor. Börsvärdet 
var den sista handelsdagen år 2005, 1.250 miljoner kronor, vilket alltså innebär att Boss 
Media-aktien handlas till fyra gånger det egna kapitalet. 
 

5.3 Beräkning Cherryföretagen 

5.3.1 Diskonterande kassaflödesmodellen 

 
Precis som i fallet med Boss Media är det första som behöver göras vid värdering med den 
diskonterande kassaflödesmodellen att beräkna ägarnas avkastningskrav. Cherryföretagens 
ägare kräver enligt våra beräkningar ett avkastningskrav på 10,56 %, vilket är något lägre än 
vad Boss Medias ägare kräver. Det här beror till stor del på att Cherryföretagens aktiekurs 
varit mer stabil och inte flukturerat i samma utsträckning som Boss Media-aktien gjort. 
 
CAPM(re) = rf + ß(rm-rf) 
 
CAPM(re) = 3,52+1,1(9,92-3,52) = 10,56 % 
 
Vi har antagit en 20 procentig tillväxtökning för samtliga företag i denna uppsats för att på så 
sätt få en likvärdig och jämförande bedömning mellan företagen. Efter att ha räknat fram 
kassaflödet för Cherryföretagen har vi som i föregående fall ökat företagets vinst, 
avskrivningar samt förändring i rörelsekapitalet med tillväxtttakten för de nästkommande fem 
åren. För uträkningar av kassaflödet hänvisar vi till bilaga 2.  
 
Nästa steg består i att beräkna nuvärdet av kassaflödet för åren 2006-2010: 
 
Tkr: 
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Det som nu återstår är att bedöma slutvärdet för det sista året i prognosperioden. Detta 
slutvärde förväntas representera företages framtida värde och för att få reda på vad det är värt 
idag kommer slutvärdet att diskonteras. Slutvärdet och dess nuvärde har för Cherryföretagen 
beräknats på följande sätt: 
 
 
Slutvärde: 
 

044.435.1
05,01056,0

05.1*75989
=

−
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Nuvärde av slutvärde: 
 

711.868
)1056.01(

044.435.1
5
=

+  
 
 
Det sammanlagda företagsvärdet: 
 
196.550 + 868.711 = 1.065.261 
 
Cherryföretagens totala företagsvärde är enligt våra beräkningar med den diskonterande 
kassaflödesmodellen cirka 1.065 miljoner kr. 

 

5.3.2 P/E-talsvärdering 

 
Cherryföretagen redovisade en stor vinst för det senaste räkenskapsåret, nämligen 178 
miljoner kronor. Vinsten beror på att företaget har omvärderat sina finansiella tillgångar, 
vilket skapat finansiella intäkter på 141 miljoner kronor. Cherryföretagen hade för år 2005 en 
vinst per aktie på 4,68 kronor. För att få fram Cherryföretagens P/E-tal har vi tagit det 
aktiepris som gällde vid slutet av året och dividerat det med vinst per aktie. Cherrys P/E-tal 
blir enligt våra beräkningar 6. Det låga P/E-talet grundar sig på förväntningar om försämrade 
framtida vinster, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på det som skett under år 2005. 
Som vi har nämnt tidigare är det genomsnittliga P/E-talet den prismultipel som vi använder 
för att jämföra Cherryföretagen med de övriga bolagen.47 
 
Genomsnittligt P/E-tal * årets vinst = Företagsvärde 
 
62 * 178.000 = 11.036.000 
 
Värdet på Cherryföretagen är enligt vår P/E-tals värdering cirka 11.000 miljoner kronor. Om 
vi enbart räknar på Cherrys P/E-tal som är 6 så får vi ett helt att börsvärde, nämligen 1.100 
miljoner kronor (6 * 178.000), alltså företagets börsvärde enligt börslistorna. 
 

5.3.3 Substansvärdering 

 
Det har inte heller i den här substansvärderingen gått att göra några justeringar av de 
immateriella tillgångarna. En stor del av denna post består av goodwill som det inte ges 
någon direkt förklaring till vad den innehåller. Denna post skulle kanske gå att justeras bort, 
men vi har valt att inte göra det pga. att den utgör en betydande del av Cherryföretagens 
sammanlagda tillgångar.  
 
Precis som i fallet med Boss Media har vi tagit hänsyn till den osäkerhet som uppstår vid 
kreditgivning, dvs. att kundförlusterna under goda tider kan uppgå till 10 % och i dåliga tider  
 
 
                                                 
47 Cherryföretagens årsredovisning, 2005 
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mellan 20 till 40 % av kundfordringarnas värde. Sverige befinner sig i en högkonjuktur och 
därför har vi justerat fordringarna med 10 %.48 
 
Andra justeringar skulle troligvis vara nödvändiga att göra för att få ett rättvisande 
substansvärde men det är för oss omöjlig att göra med den information vi har om företaget. 
Enligt vår mening är det mer eller mindre omöjligt att skatta deras övriga tillgångar och antar  
 
därför att företagets revisorer har tagit upp dem till sina rätta värden. För beräkning av 
företagets substansvärde se bilaga 5. 
 
Cherryföretagens värde är enligt substansvärderingsmodellen 474 miljoner kronor. 
Börsvärdet var vid 2005-års utgång 1.100 miljoner kronor, vilket skulle innebära att 
Cherryföretagens aktie handlas till 2,5 gånger det egna kapitalet. 
 

5.4 Beräkning Unibet 

 
Unibet redovisar sin vinst i brittiska Pund. Detta har gjort att vi varit tvungna att räkna om 
vinsten till svenska kronor. Den kurs som vi använt oss av är den dagsaktuella (060502) 
kursen 13,60 kronor per pund.49 Unibets vinst för år 2005 var 13,7 miljoner pund vilket 
motsvarar en vinst  på cirka 187 miljoner svenska kronor.  
 

5.4.1 Diskonterande kassaflödesmodellen 

 
Vi är återigen beroende av att räkna fram ägarnas avkastningskrav, dvs. CAPM för att kunna 
värdera Unibet med hjälp av den diskonterande kassaflödesmodellen. Enligt vår bedömning 
har företags ägare ett 15 procentigt avkastningskrav, vilket är högre än för de övriga bolagen. 
En anledning är att beta-värdet för Unibet är förhållandevis högt. Det här beror på att det inte 
har gått att hitta flera olika beta-värden som för de övriga bolagen. Vi har därmed fått förlita 
oss på en källa, nämligen nätmäklaren E*trade50.   
 
 
CAPM(re) = rf + ß(rm-rf) 
 
CAPM(re) = 3,52+2,31(8,42-3,52) = 14,84 % 
 
 
Nästa steg i värderingsprocessen att räkna fram det kassaflöde som Unibet genererat under år 
2005. Eftersom bolagen i den här undersökningen är verksamma i samma bransch har vi som 
bekant uppskattat tillväxttakten för Unibet till 20 %. För uträkningar hänvisar vi till bilaga 3. 
 
Nuvärdet av FKFA för åren 2006-2010: 
 
 
 

                                                 
48 Nilsson H., m.fl., 2002 
49 www.svt.se/texttv 
50 www.etrade.se 
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Tkr: 
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Efter att ha beräknat nuvärdet för år 2006-2010 återstår att faställa slutvärdet för år 2010, dvs. 
det framtida värdeskapande som sker efter prognosen slut. Den framtida tillväxttakten som  
 
antas gälla i all framtid har vi som tidigare nämnts satt till 5 %. Slutvärdet beräknas på 
följande sätt: 
 
 

607.590.6
05,01484,0

05.1*617634
=

−
 

 
Detta är slutvärdet för år 2010, alltså vad företaget kommer att vara värt om fem år. För att få 
reda på vad slutvärdet är värt idag, diskonteras värdet med ägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 
 

586.299.3
)1484,01(

607.590.6
5
=

+
 

 
Det totala företagsvärdet fås genom att slå ihop de två framräknade nuvärdena: 
 
1.255.662 + 3.299.586 = 4.555.248 
 
Unibets företagsvärde är enligt våra beräkningar med den diskonterande kassaflödesmodellen 
cirka 4.500 miljoner kronor. 
 

5.4.2 P/E-talsvärdering 

 
Unibets vinst var för det senaste året 187 miljoner kronor. Beloppet delas med antalet aktier 
och ger en vinst per aktie på 7,11 kronor. Därefter tas Unibets aktiepris på bokslutsdagen år 
2005 genom vinst per aktie, vilket blir 23 som är unibets P/E-tal. Det genomsnittliga P/E-talet 
(62) är det som vi använder för att jämföra Unibet med de övriga bolagen.51 
 
Genomsnittligt P/E-tal * årets vinst = Företagsvärde 
 
62 * 187000 = 11.594.000 
 
Enligt denna jämförande värdering är Unibets värde cirka 11.600 miljoner kronor. 
 
 
                                                 
51 Unibets årsredovisning, 2005 
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Om vi enbart räknar på Unibets P/E-tal som är 23 får vi ett börsvärde på 4.300 miljoner 
kronor (23 * 187000), vilket är det samma som Unibets värde enligt börslistorna. 

 

5.4.3 Substansvärdering 

 
Likt de två föregående substansvärderingarna har det inte gått att bedöma posten immateriella 
tillgångar. Att poängtera är att posten goodwill utgör en väldigt stor del av Unibets totala 
tillgångar. Det har inte gått att hitta någon information om vad posten består av i företagets 
årsredovising, men visst kan vi ifrågasätta om den inte bara består av kraftiga övervärden vid 
förvärv av företag utan något egentligt värde. Dock utgör tillgångsposten goodwill en mycket 
stor del av företagets totala tillgångar och skulle vi justera bort denna post så skulle det inte 
gå att uppvisa ett rättvist företagsvärde. 
 
Det går inte heller att justera kundfordringarna med den 10 procentiga nedskrivningsregeln 
som i de två andra fallen med Boss Media och Cherryföretagen, då vi inte är bekanta med 
engelsk redovisningspraxis. Vi kommer fortsättningvis anta att de engelska revisorerna har 
skött sitt uppdrag och tagit upp de redovisade värdena till sitt rätta värde och hänvisar till 
bilaga 6 för beräkning av substansvärdet. 
 
Enligt vår substansvärdering är värdet på Unibet cirka 824 miljoner kronor. Börsvärdet var 
vid det senaste bokslutet 4.300 miljoner kronor, vilket alltså innebär att Unibets aktie handlas 
till cirka 5 gånger det egna kapitalet. 
 
 
För att visa vad som skiljer våra framräkande företagsvärden med börsvärdet har följande 
tabell utformats: 
 
 
 
Tabell 5.1 
(Tkr) Börsvärde enligt 

börslistorna(051230) 
Kassaflödes- 
värdering 

P/E-
talsvärdering 

Substans- 
värdering 

Boss Media 1.250.000 1.485.000 500.000 291.000 
Cherryföretagen 1.100.000 1.065.000 11.000.000 474.000 
Unibet 4.300.000 4.500.000 11.500.000 824.000 
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6. Diskussion och Slutsats 
 
I det här avsnittet kommer vi med hjälp av den problemformulering som ställts upp i 
inledning att föra en diskussion samt dra slutsatser om det resultat vi kommit fram till i 
analysen. 
 
 

� Hur beräknas ett företagsvärde med olika modeller? 
� Vad är det som gör att det uppstår skillnader mellan våra framräknade företagsvärden 

med de olika modellerna och börsvärdet? 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka, analysera, diskutera och dra slutsatser med 
hjälp av de valda värderingsmodellerna. Vår första uppgift i uppsatsen var att visa hur ett 
företagsvärde beräknas med olika värderingsmodeller. Vi upplever att syftet med frågan har 
uppnåtts på ett bra sätt genom den undersökning som har utförts i analysen.  
 
Enligt vår mening kommer vi även att uppnå vårt syfte med den andra frågan i problem-
formuleringen genom att vi i det följande kommer att diskutera och dra slutsatser om de 
skillnader som uppstår mellan det framräknade företagsvärdet och det noterade börsvärdet.   
 

6.1 Diskonterande kassaflödesmodellen 

 
Den värdering vi genomfört med den diskonterande kassaflödesmodellen bygger på ett antal 
antaganden som har haft stor påverkan på företagsvärdet. De antaganden som vi varit 
tvungna att göra har naturligtvis ökat risken för felaktiga bedömningar vilket kan ha lett till 
att det uppstått skillnader mellan resultatet och det noterade börsvärdet. Att till exempel  
förutsäga en konstant tillväxt av kassaflödet kan tyckas vara ett något djärvt antagande då 
kassaflödet har en tendens att variera kraftigt över tiden.  
 
Vi har även antagit en tillväxttakt som förväntas gälla efter prognosens slut. Det är förstås 
omöjligt för oss att förutsäga spelbranschen framtida tillväxt då mycket kan hända som 
förändrar spelbranschens förutsättningar. Vi kan ifrågasätta om vi kanske gjort en alltför 
förenklad bild av verkligheten då framtiden är osäker.  
 
En annan anledning till att våra framräknade företagsvärden skiljer sig från börsvärdet är att 
den diskonteringsränta/kalkylränta (CAPM) som vi använt kan innehålla vissa brister. Vi har 
bland annat beräknat ett genomsnittligt betavärde för vardera företag vilket kanske inte är det 
mest teoretiskt korrekta.  
 
Våra beräkningar med den diskonterande kassaflödesmodellen är baserade på företagsvärden 
med en förutbestämd konstant ökning av tillväxt och vinster. Vårt framräknade värde är 
emellertid fritt från förväntningar om vad som sker inom bolaget, för den tillhörande 
branschen och för marknaden som helhet. En slutsats är att det inte bara är tillväxten som 
påverkar börskursen. I verkligheten spelar många andra faktorer in som gör att det uppstår 
skillnader mellan de beräkningar vi gjort och den noterade börskursen. Faktorer som påverkar 
företagens aktiekurser är exempelvis den välkända börspsykologin som påverkas av en rad 
faktorer som sker i företagens externa miljö som t.ex. förändringar av oljepriset, justeringar  



 Värdering av tillväxtföretag 

28 

  
 
av räntenivån och det allmänna konjunktursläget. Utöver de nyss nämnda faktorerna så styrs 
även en aktie, precis som vilka varor/produkter som helst, av utbud och efterfrågan. Med 
andra ord påverkas ett företags börsvärde av hur många köpare respektive säljare det finns på 
markanden. 
 
Enligt tabell 5.1 skiljer det inte mycket mellan våra framräknade företagsvärden med den 
diskonterande kassaflödesmodellen och börsvärdet. Enligt vår värdering är Boss Media och 
Unibet något undervärderade, medan Cherryföretagen är något övervärderade. Med det här  
menas att Boss Medias och Unibets värde är något högre än det börsvärde som företagen var 
noterade till vid årets slut och tvärt om för Cherryföretagen. Den avvikelse som har uppstått 
beror på de faktorer som tidigare nämnt, men det vi också bör ha i åtanke är att företagens 
årsredovisningar kan vara förskönade dvs. utformade på ett sätt som gjort att vi och börsens 
investerare blivit vilseledda. 
 

6.2 P/E-talsvärdering 

 
Vi har i P/E-talsvärderingen antagit att de företag som värderats är perfekt jämförbara. 
Företag som är verksamma inom samma bransch antas ha en liknande tillväxt och konjunk-
tursutveckling samt ha resultatsiffror som är jämförbara. Under arbetets gång har vi kommit 
underfund med att företagen kanske inte är så bra att jämföra med varandra som vi trodde till 
en början. Anledningen är att företagen har uppvisat så vitt skilda vinster för föregående 
räkenskapsår vilket har lett till att den jämförande värderingen blir missvisande. 
 
Boss Media gjorde till exempel en vinst på bara 8 miljoner kronor, vilket leder till att P/E-
talet blev väldigt högt iförhållande till aktiekursen. Ett högt P/E-tal kan bland annat bero på 
förväntningar om kraftiga vinststegringar, vilket kan vara fallet för Boss Media. Om vi ska 
försöka oss på att förklara Cherryföretagens mycket låga P/E-tal så beror det på att företaget 
utfört en omvärdering av teckningsrätter i ett förvärvat bolag som lett till en kraftig 
vinstökning för år 2005. Har företagets ledning gjort det här för att driva upp vinsten på kort 
sikt för att främja sitt egenintresse och på så sätt öka sin egen bonus eller har de omvärderat 
tillgångarna på ett riktigt sätt till verkligt värde enligt de nya IAS/IFRS reglerna? 
 
Som framgick av tabell 5.1 i föregående kapitel skiljer det mycket mellan de företagsvärden 
vi fått fram och börsvärdet. En slutsats av P/E-talsvärderingen är att vi borde använt ett annat 
jämförande nyckeltal som prismultipel. Ett exempel på ett sådant nyckeltal är P/CF-talet, som 
jämför företagets aktiekurs med kassaflödet. Det här nyckeltalet hade troligen givit oss en 
rimligare och mer rättvis värdering. 

 

6.3 Substansvärdering 

 
Substansvärderingsmodellen grundar sig till skillnad från övriga modeller på historiska data 
och bortser helt från de värden som företaget kan komma att generera i framtiden. För att 
kunna genomföra en i riktig substansvärdering måste företaget avvecklas, dvs. sälja sina 
tillgångar till likvidationsvärde för att sedan betala av sina skulder. Det återstående värdet är 
företagets substansvärde. Vår slutsats är att det är omöjligt att göra en korrekt substans-
värdering med den information vi har om företagen.  
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Företagen i spelbranschen består till största del av immateriella tillgångar vilka i många fall 
är omöjliga att värdera till sitt rätta värde. Subjektiviteten i företagens årsredovisningar kan 
också vara stor, vilket kan göra att stora skillnader uppstår mellan substansvärdet och 
börsvärdet. Till exempel så utgörs Cherryföretagen och Unibets immateriella tillgångar till 
största del av goodwill. Det ges ingen direkt information i årsredovisningen vad posten  
innehåller. Är det övervärden vid förvärv av skulddrabbade bolag som inte kommer generera 
några framtida intäkter eller vad innehåller den här posten? 
 
Enligt våra beräkningar är substansvärdet mycket lägre än börsvärdet. Det här beror på att 
börsvärdet fokuserar på framtida förväntningar medan en substansvärdering får fram vad 
företaget egentligen består av efter justeringar av tillgångar och skulder. Vi har valt att inte 
lägga någon större tyngd vid vår substansvärdering, men om vi trots allt ska försöka dra en  
slutsats, är bolagen övervärderade då företagens aktier (börsvärdet), handlas flera gånger det 
egna kapitalet (substansvärdet). 
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7. Uppsatsens kvalitet och trovärdighet 
 
I vårt sista kapitel förklarar och reflekterar vi över begreppen reliabilitet och validitet. Det 
är begrepp som bör belysas oavsett vilken typ av undersökning som ska utföras. Avslutnings-
vis granskas de källor som har används i uppsatsen. 

 

7.1 Reliabilitet 

 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien görs 
om och läggs upp på ett likartat sätt. En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av 
att det som undersökaren kommer fram till inte påverkas av vem som  har utfört mätningen. 
Kort sagt kan sägas att reliabilitet är att uppsatsens empiri måste vara tillförlitlig och trovär-
dig.52 
 
Vi har tagit vår utgångspunkt i företagens årsredovisningar för att sedan koppla empirin till 
värderingsmodellerna som utgör vår teori. Vi är medvetna om att vår undersökning kan vara 
missvisande då vi varit tvungna att göra förenklingar av verkligheten i form av antaganden 
som kan ha förvridit sanningen. Det är en stor osäkerhetsfaktor som undersökaren, vem det 
än är, aldrig kan komma ifrån och kan leda till att subjektiviteten i undersökningen blir stor. 
 
För att uppnå en så god reliabilitet som möjligt genomfördes vår undersökning av tre 
spelföretag med båda författarnas närvaro för att minimera risken för eventulla felberäkning-
ar. På så sätt kunde vi båda skaffa oss en uppfattning om vilka värden och andra poster ur 
företagens årsredovisningarna som varit aktuella ur värderingssynpunkt. Den revisor som vi 
varit i kontakt med under uppsatsskrivandet har dessutom gett oss klarhet i hur en värdering 
går till vilket varit till stor hjälp.. 
 

7.2 Validitet 

 
Validitet avser hur väl det vi önskar mäta överensstämmer med det som var avsikten att mäta. 
Enligt Jacobsen kan begreppet översättas med giltighet eller relevans.53 Problemet att få giltig 
information är mycket mindre vid kvalitativa undersökningar än vid kvantitativa studier. 
Anledningen är att undersökaren vid kvalitativa undersökningar har mycket större närhet till 
den eller det som studeras. Begreppet validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern 
validitet handlar om trovärdighet, d.v.s. hur väl undersökningen och dess resultat 
överrensstämmer med verkligheten. I en kvalitativ analys bestäms detta av hur systematisk 
undersökaren har varit i insamlings- och analysarbetet samt hur öppet denne redovisat 
undersökningsprocessen.54 
 
För att öka den interna validiteten i vår undersökning läste vi inledningsvis in oss på 
relevanta teorier och regler inom ämnet företagsvärdering för att på så sätt bilda oss en 
uppfattning om vilka värderingsmodeller som kunde vara relevanta för en mångsidig 
värdering av tre företag i spelbranschen. Vi valde att sätta in empirin som vi fått tag på i  

                                                 
52 Jacobsen, 2002 
53 Ibid 
54 Christensen m.fl., 2001 
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respektive företags årsredovisning i de valda värderingsmodellerna. På så sätt har ett relativt 
rättvist företagsvärde kunnat beräknas efter de subjektiva antaganden och andra 
osäkerhetsmoment som vi varit tvungna att ta hänsyn till.   
 
Extern validitet handlar om graden av generaliserbarhet vad gäller de resultat som 
framkommit.55 Enligt vår mening är de värden vi kommit fram till i vår undersökning svåra 
att ta på ett allmängiltigt sätt. Vi har varit tvungna att fatta egna, högst subjektiva antaganden, 
vilket möjligtvis inte gäller för hela branschen. Hade en annan tillväxttakt används hade 
utfallet förmodligen blivit ett helt annat. Även om vi antar att vår undersökningen 
genomfördes på ett riktigt sätt, går resultatet inte att generalisera. Därmed kan 
undersökningens externa validitet sägas vara låg. Trots det här menar vi att våra resultat är 
intressanta och användbara.  
 

7.3 Källkritik 

 
Att förhålla sig kritiskt till källorna innebär enligt Jörgesen (2002) att källorna ska ställas upp 
mot det man avser att använda dem till och inte nödvändigtvis underkänna dem.56 Vi är 
medvetna om att företagens årsredovisningar i många fall kan likna reklambroschyrer då 
företagsledningen förskönar informationen för att ge en mer attraktiv bild av företaget. Vi har 
med det här i åtanke försökt att ställa oss kritiskt till den information som har används för att 
på så sätt dra egna slutsatser utifrån materialet. Vi har även gjort en omfattande 
litteratursökning där flera källor bearbetats för att kunna ge en mångsidig bild av ämnet före-
tagsvärdering.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
55 Jacobsen, 2002 
56 Jörgensen, P.S., m fl., 2002 
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            Bilaga 1 

 
Beräkning av fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFA) 
 
 

 
 

(Tkr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Omsättning 250696 300835 361002 433203 519843 623812 

Nettoresultat 8097 9716 11660 13992 16790 20148 

Avskrivningar  34961 41953 50344 60413 72495 86994 

Förändring rörelsekapital 55946 67135 80562 96675 116010 139211 

Räntekostnad efter skatt 95 114 137 164 197 236 

Rörelsegenererat kassaflöde 99099 118918 142703 171244 205492 239589 
Investering i 
anläggningstillgångar  -53652 -64382 -77259 -92711 -111253 -133503 

FKFF 45447 54536 65444 78533 94239 106086 
Ökning Lån 31397 37676 45212 54254 65105 78126 

Räntekostnad efter skatt  -95 -114 -137 -164 -197 -236 

FKFA 76749 92098 110519 132623 159147 183976 
 
 
 

 
 
Förändring rörelsekapital År 2005 År 2004   
 
Kundfordringar  24014 83054 = -59040 
 
Varulager   2720 0 =  2720 
 
Leverantörskulder  16161 11531 =  4630 
 
Uppskjuten skatt   15820 20824 = -5004 
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Bilaga 2     

 
Beräkning av fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFA) 
 

 
 
 

(Tkr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Omsättning 444208 533050 639660 767591 921110 1105332 

Nettovinst 32996 39559 47471 56965 68358 82030 

Avskrivningar 21270 25524 30629 36755 44105 52927 

Förändring rörelsekapital 8838 10606 12727 15272 18326 21992 
Räntekostnad efter skatt 437 524 629 755 906 1087 

Rörelsegenererat kassaflöde 63541 76213 91456 109747 131695 158036 
Investering i 
anläggningstillgångar -37369 -44843 -53811 -64574 -77488 -92986 

FKFF 26172 31370 37645 45173 54207 65050 

Ökning Lån 4833 5800 6960 8351 10022 12026 

Räntekostnad efter skatt -437 -524 -629 -755 -906 -1087 

FKFA 30568 36646 43976 52769 63323 75989 
 
 
 
 
 
 
Förändring rörelsekapital År 2005 År 2004   
 
Kundfordringar  4052 3640 = 412 
       
Varulager   1878 2420 =-542 
  
Leverantörsskulder skulder 16762 3203 = 13559 
   
Uppskjuten skatt  7191 2340 = 4851 
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Bilaga 3 

 
Beräkning av fritt kassaflöde till aktieägarna (FKFA) 
 

 
 
 
(Tkr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Omsättning 3754783 4505740 5406888 6488265 7785918 9343102 

Nettovinst 186578 223894 268673 322407 386889 464267 

Avskrivningar 23392 28070 33684 40421 48506 58207 

Förändring rörelsekapital -79967 -95960 -115152 -138183 -165819 -198983 
Räntekostnad efter skatt 105 126 151 181 218 261 

Rörelsegenererat kassaflöde 130108 156130 187356 224826 269794 323752 
Investering i 
anläggningstillgångar -83246 -99895 119874 143849 172619 207143 

FKFF 46862 56235 307230 368675 442413 530895 

Ökning Lån 38293 45952 55142 66170 72500 87000 

Räntekostnad efter skatt -105 -126 -151 -181 -218 -261 

FKFA 85050 102061 362221 434664 514695 617634 
 
 
 
 
 
 
Förändring rörelsekapital År 2005 År 2004   
 
Kundfordringar  41657 11506 = 30151 
 
Leverantörsskulder  116525 66069 = 50456 
 
Uppskjuten skatt  156930 56658 = 100272 
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Bilaga 4 

 
 

Beräkning av substansvärdet (eget kapital) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enhet: Tkr BR i 
årsredovi
sningen 

Tillgångar  
  
Immateriella anl. tillgångar  
   Utgifter för utvecklingsarbeten   83 900 
   Licensrättigheter programvara     9 300 
Materiella anl. tillgångar  

   Inventarier   37 500 
Finansiella anl. tillgångar   42 200 
   Andel i intressebolag   10 000 
   Andra långfristiga skulder   32 000 
Omsättningstillgångar  
   Kundfordringar    22 285 
   Övriga kortfristiga fordringar 110 000 
   Varulager     2 700 
   Kassa, Bank 104 700 
Summa Tillgångar 458 300 
  

Skulder  

  
Långfristiga skulder   15 800 
  
Kortfristiga skulder  151 100 
  
Summa skulder  166 900 
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Bilaga 5 

 
Beräkning av substansvärdet (eget kapital) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enhet: Tkr BR i  
årsredovi
sningen 

Tillgångar  
  
Immateriella anl. tillgångar  
   Spel, spelsystem & spelplattformar 23 000 
   Spelavtal 5 100 
   Varumärken 77 400 
   Kunddatabaser 5 300 
   Goodwill 284 400 
Materiella anl. tillgångar  

   Inventarier och spelutrustning 27 300 
Finansiella anl. tillgångar  
   Långfristiga fordringar 1 600 
   Uppskjutna skattefordringar 700 
Omsättningstillgångar  
   Varulager  1 900 
   Kundfordringar 3 800 
   Förutbet. kostn. & upplupna intäkter 42 300 
   Övriga fordringar 22 000 
   Likvida medel 78 400 
Summa Tillgångar 573 200 
  

Skulder  

  
Långfristiga skulder 24 100 
  
Kortfristiga skulder 75 200 
  
Summa skulder 99 300 
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Bilaga 6 

 
Beräkning av substansvärdet (eget kapital) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet: Tkr BR i  
årsredovi
sningen 

Tillgångar  
  
Immateriella tillgångar  
   Utgifter för Utvecklingsarbeten 24 200 
   Kunddatabaser 60 800 
   Goodwill 988 900 
   Övrigt 10 700 
Materiella anl. tillgångar  
   Byggnader och maskiner 200 
   Inventarier 5 700 
   Kontors matriell 11 300 
Finansiella tillgångar  
   Uppskjuten skattefodran 8 700 
   Fordran intressebolag 4 100 
   Övrigt 4 500 
Omsättningstillgångar  
   Kundfordringar   41 700 
   Kassa, Bank 354 100 
   Skattefordran 23 700 

Summa Tillgångar 1 538 600 
  

Skulder  

  
Långfristiga skulder 459 600 
  
Kortfristiga skulder 254 500 
  

Summa skulder 714 100 


