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SAMMANFATTNING 
 
När en företagsvärdering utförs finns det många faktorer som inverkar på företagets 
värde. För en skidanläggning påverkas värdet på anläggningen bland annat av 
omvärldsfaktorer som är svåra att värdesätta. Syftet med vårt examensarbete var att 
beskriva hur en skidanläggning kan värderas med utgångspunkt ur ett säljarperspektiv. 
För att uppnå detta syfte har vi gjort en kvalitativt deduktiv fallstudie där vi har 
genomfört en värdering av Björklidens Fjällanläggningar, med hjälp av tre befintliga 
värderingsmetoder. Detta för att se hur de olika värden som en skidanläggning har 
behandlas och beaktas i respektive värderingsmetod. De värderingsmetoder som vi 
använt oss av är substansvärdering, avkastningsvärdering samt Nutdel. Eftersom 
Björklidens Fjällanläggningar är en enhet i den ekonomiska föreningen SJS Hotell fanns 
ingen fastställd resultat- eller balansräkning. För att kunna genomföra en värdering var 
vi därför tvungna beräkna dessa utifrån resultatrapporter och sammanställningar i 
redovisningen. Resultatet av vårt examensarbete visar att de olika metoderna tar hänsyn 
till de värden som finns runt en skidanläggning, exempelvis naturen, på olika sätt. En av 
metoderna tar ingen hänsyn alls till dessa värden, medan de andra två indirekt beaktar 
dessa värden genom den vinst de har genererat. 



 

ABSTRACT 
 
When a company evaluation is performed there are a lot of factors that influence the 
value of the company. For a ski resort the value is affected by, among other things, 
environmental factors that are difficult to appreciate. The purpose of our thesis was to 
describe how a ski resort could be evaluated from a seller perspective. To achieve this 
purpose we made a qualitative deductive case study where we performed an evaluation 
of Björklidens Fjällanläggningar, using three existing evaluation methods. We did this 
to see how different values that a ski resort has are treated and considered in the 
respective evaluation method. The evaluation methods that we used are net assets 
valuation, productive value method and present value method. Since Björklidens 
Fjällanläggningar is a unit in the incorporated association SJS Hotell there was no 
separate profit and loss account or balance sheet. To be able to perform an evaluation 
we had to estimate these out of profit reports and records from the accounting. The 
result of our thesis shows that the different methods take into consideration the values 
that exist around a ski resort, for example nature, in different ways. One of the methods 
completely ignores these values, while the other two indirectly consider these values 
through the profits they have generated. 
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1. INLEDNING 
 
För en företagare finns det ett flertal situationer då det är intresserant att veta hur 
mycket företaget är värt. Det kan till exempel röra sig om situationer då ägaren 
eventuellt skall genomföra en försäljning, ett samgående, utgöra underlag för 
kreditgivning och börsintroduktion eller som grund för en förmögenhetsbeskattning av 
ägaren etc.1 
 
Att värdera ett företag är ingen lätt uppgift utan en mycket svår och komplicerad 
process: 
 

”Låt mig börja med ett påstående, om vilket jag tror vi kan få allmän samstämmighet: att värdera 
företag är minsann inte lätt. Primärt beror det på att man för att kunna veta vad ett företag är värt 
idag behöver veta vad som kommer att hända i framtiden. Vi vet hur osäkra företagets egna budgets 
och prognoser är, trots att de är uppgjorda av specialister inom respektive delområden inom företaget 
och trots att de omspänner en mycket kort tidsperiod i jämförelse med den som är aktuell i samband 
med företagsvärderingar, där vi ju i princip behöver göra en prognos som gäller företagets resterande 
livslängd. Det ter sig därför närmast som en övermänsklig uppgift att göra företagsvärderingar – 
detta konstaterande tillåter dock inte slutsatsen att alla som sysslar med företagsvärdering är 
övermänniskor.”2 

 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Ett företag som vill växa men som inte klarar av det med egen styrka, tvingas använda 
andra metoder. Sett ur företagets perspektiv medför det att företaget måste vända sig 
utåt. Detta för att undersöka möjligheten till olika former av samarbeten eller om ett 
förvärv av ett annat bolag skulle kunna vara lösningen till företagets fortsatta tillväxt. Ur 
det andra perspektivet, utanför företaget, så kan samma företag vara intressant för ett 
annat företag för deras fortsatta tillväxt. Detta leder till att det alltid kommer att finnas 
intresse till sammangåenden mellan två företag. 
 
När ett företag skall förvärva ett annat företag så måste en värdering utföras av bolaget. 
Denna värdering genomför båda parter och då ofta med hjälp av en inhyrd värderare. 
Värderaren är den person som bearbetar och sammanställer den information som 
bolaget lämnar.3 
 
För köparen kan det även vara av vikt att genomföra en allmän översikt av företaget. 
Detta för att se hur strategiska delar för företaget som helhet kan förväntas fungera i 
framtiden. Denna mer allmänna översikt kan exempelvis röra områden som produkter, 
marknader, kunder, konkurrenter och utrustning etc. Resultatet från denna analys kan 
dock inte omsättas i kronor utan blir ett kvalitativt omdöme. Säljarens behov av denna 
analys är dock mer indirekt då säljaren endast ser vad denne skulle gå miste om vid en 
försäljning.4 
 

                                                 
1 Pfannenstill et al, 1991, s 9 
2 Johansson, 1973, s 11 
3 Hult, 1998, s 9 
4 Nilsson & Öhlin, 1972, s 19 



INLEDNING 
 

2 

När värderingen genomförs så kan en objektiv bedömning göras, men det vanligaste är 
att värderingen avspeglar den roll som värderaren iklär sig genom sin uppdragsgivare 
och dess underliggande syfte.5 
 
Det syfte ägaren har som utgångspunkt med värderingen påverkar huruvida en hög 
respektive låg värdering av företaget önskas. Ett så högt värde som möjligt är önskvärt 
för en ägare som skall använda värderingen till grund för en försäljning eller som 
underlag till ett lån. Om värderingen däremot skall ligga till grund för en beskattning 
eller ett köp av ett annat företag är ett så lågt värde som möjligt fördelaktigare.6 
 
I och med att köpare och säljare utför separata värderingar utifrån deras syfte kommer 
båda parterna komma fram till olika värden, beroende på den information de har om 
företaget och dess lönsamhet. Dessa värden kommer då att avspegla den nytta som 
respektive part ser, det vill säga att företaget i sig inte har några självständiga värden 
utan värdet uppstår först när någon part har en relation till tillgången.7 
 
Med utgångspunkt ur detta kan värderaren använda olika metoder för värderingen av 
företaget beroende på av vilket skäl denne blivit anlitad.8 Dessa är nuvärdet av framtida 
utdelningsbara medel (Nutdel), Cash-flow metoder (till exempel Shareholder Value 
Analysis), avkastningsvärde samt substansvärdemetoden. Ovanstående värderings-
metoder är de vanligast förekommande metoderna vid företagsvärdering. Vid 
genomförandet av en värdering så används i regel flera metoder samtidigt av värderaren 
för att kunna kontrollera hur resultaten varierar och på så sätt se om värdet verkar ha 
hamnat på en något så när korrekt nivå.9 
 
Den metod som sedan värderaren beslutar sig för att använda som utgångspunkt vid 
förhandlingarna blir den som följer köparens respektive säljarens syfte. Det vill säga 
som köpare ligger det nära till hands att välja den metod som ger det lägsta värdet, då 
det givetvis är föredelaktigare för denne. Säljaren i sin tur vill givetvis ha ut så mycket 
som möjligt för sitt företag och väljer därför den metod som ger det högsta värdet.10 
Detta gör att varje metod bara ger ett riktvärde för parterna inför förhandlingarna. 
 
På senare tid så har dessa värderingsmetoder ifrågasatts och då framförallt vid värdering 
av kunskapsintensiva företag. Bland annat ifrågasätter Kerstin Nilsson, fil. dr. i 
företagsekonomi vid Umeå Universitet dagens redovisningssystem, som enligt henne 
missgynnar kunskaps- och tjänsteföretagen. Systemet är alltså inte anpassat för 
värdering av dessa företagsgrupper.11 
 
En typ av tjänsteföretag, där metoderna inte riktigt tar hänsyn till alla värden som kan 
tänkas påverka företagsvärdet, är skidanläggningar. Med skidanläggning menar vi i 
detta arbete hela anläggningen bestående av hotell, camping, skidbacke med liftsystem 
och uthyrningsverksamhet samt övriga objekt med nära anslutning till verksamheten. 

                                                 
5 Hult, 1998, s 9 
6 Willax, 1999, s 16 
7 Nyllinge, 1996, s 28 
8 Willax, 1999, s 16 
9 Hult, 1998 
10 Ibid, s 12 
11 Lindén, 1996 
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Beroende på att skidanläggningars värde påverkas av både omvärldsfaktorer och 
faktorer hänförliga till verksamheten är de svåra att värdera. Med omvärldsfaktorer som 
påverkar företaget menar vi exempelvis naturen runt anläggningen, tillgänglighet, 
tillgång till alternativt boende och affärer etc. 
 
De faktorer som är hänförliga till verksamheten kan delas in i icke påverkbara och 
påverkbara faktorer. De icke påverkbara inverkar på företagsvärdet genom exempelvis 
snöförhållanden, storleken på backarna och längden på säsongen. Med hjälp av den nya 
tekniken går det dock att påverka vissa av dem till viss del. Genom användande av 
snökanoner är det möjligt att förlänga säsongen något vilket bör påverka värdet positivt. 
Kringaktiviteter hänförliga skidanläggningen kan till exempel vara skid-, skoter-
uthyrning, guider, skidskolverksamhet etc. Dessa faktorer kan påverkas av 
anläggningen. Även den image som anläggningen marknadsför är påverkbar. 
 
På grund av ovanstående faktorers inverkan kan värdering av en skidanläggning vara 
svårt att genomföra. Därför är det intressant att studera hur en skidanläggning kan 
värderas. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en skidanläggning kan värderas med 
utgångspunkt ur ett säljarperspektiv 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vid värdering av en skidanläggning påverkas värdet hos anläggningen av olika 
omvärldsfaktorer. Dessa faktorer är svåra att värdesätta. Som exempel kan tas hur 
mycket företagets värde påverkas av att tåget stannar 200 eller 800 meter från 
anläggningen, var affären är belägen etc. Vi kommer därför inte att beakta sådana 
faktorer i detta arbete då det skulle vara alltför svårt och tidskrävande. 
 
Skidanläggningar finns i varierande storlek och bolagsform. I enlighet med vår 
definition så kommer vi inte att se på mindre skidanläggningar. 
 
Share holder value (cash-flow metod) är en metod som utgår från marknadsvärdet på 
aktierna, vanligtvis börsvärdet. Eftersom vårt studieföretag inte är börsnoterat och 
således inte har något marknadsvärde kommer vi inte att behandla denna 
värderingsmetod. 
 
Vid vår substansvärdering använder vi ej justerade värden på grund av att detta skulle 
medföra alltför stor tidsuppoffring. Det kräver även en marknadsmässig värdering av 
tillgångar vilket är svårt för vissa tillgångar i en skidanläggning där det inte finns någon 
direkt andrahandsmarknad för till exempel liftsystem. 
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1.4 Definitioner 
 
Med skidanläggning menar vi i detta arbete hela anläggningen bestående av hotell, 
camping, skidbacke med liftsystem, uthyrningsverksamhet samt övriga objekt med nära 
anslutning till verksamheten. 
 
Naturkapital är det ord vi använt oss av för den natur som finns runt anläggningen och 
på så sätt skapar ett värde för besökaren utan att den ägs av anläggningen. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken forskningsansats, undersökningsansats och 
datainsamlingsmetod vi har valt att använda oss av i detta arbete. Vi redogör även för de 
metodproblem vi har stött på under arbetes gång. 
 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vid val av forskningsansats i en undersökning går det att välja mellan de delvis skiljda 
angreppssätten induktion och deduktion. Val kan även göras mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod. I detta avsnitt beskriver vi kort angreppssätten samt vårt val av 
angreppssätt. 
 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
En kvantitativ metod utgår från att det finns en sann verklighet som sedan forskaren 
strävar efter att få en så god beskrivning som möjligt av, genom generaliserbar kunskap. 
Den kvalitativa metoden utgår från att det finns många sanna verkligheter. I denna 
metod strävar forskaren efter en bild av verkligheten, han söker förståelse och en 
helhetssyn.12 
 
I detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ ansats där vi går på djupet i ett företag 
och utför en företagsvärdering av skidanläggningen. En skidanläggning består av flera 
delar där man vid en företagsvärdering går in och tittar i detalj på respektive del för att 
slutligen komma till ett värde på företaget. Detta gör att det lämpar sig bättre med en 
kvalitativ ansats för att svara på våra frågeställningar, än vad en kvantitativ ansats gör. 
Den kvalitativa ansatsen var lämplig för våra frågeställningar då vi inte tänkte dra några 
generella slutsatser utan endast ville få en djupare förståelse i problemet vi undersökte. 
 

2.1.2 Deduktion och induktion 
 
Deduktion innebär att undersökaren utgår från en teori och utformar hypoteser det vill 
säga testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning testas hypoteserna 
och leder fram till ett resultat. Induktion innebär att undersökaren utifrån skilda 
fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten drar slutsatser och uttalar sig i mer generella 
utsagor som till exempel teorier och modeller.13 
 
I vårt arbete använde vi oss av en deduktiv metod då vi utgick från den befintliga 
företagsvärderingsteorin för att värdera skidanläggningen. Genom att genomföra en 
värdering av en skidanläggning så kunde vi se om och i så fall hur dessa metoder går att 
applicera. Samt att bedöma om dessa metoder är lämpade att använda på en skid-
anläggning. 
 

                                                 
12 Andersen, 1994, s70ff 
13 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s 229 
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2.2 Undersökningsansats 
 
Vid val av undersökningsansats måste undersökaren ta hänsyn till om denne vill ha en 
bred eller en djup undersökning. Vid en bred undersökning så undersöks en variabel hos 
många undersökningsenheter. Denna ansats är en surveyundersökning. En djup 
undersökning syftar däremot till att ge en djupare förståelse, där flera variabler 
undersöks i en eller ett fåtal undersökningsenheter. Denna undersökningsansats kallas 
för en fallstudie. 
 
Vi har valt en fallstudie som undersökningsansats för att den har en god förmåga att 
kommunicera med verkligheten, det vill säga att den ger ett resultat som oftast 
överensstämmer med verkligheten.14 Vid värderingen av en skidanläggning undersöks 
företagets delar i detalj för att erhålla ett värde. Att genomföra en surveyundersökning 
är inte möjligt då en värdering grundar sig på det valda företagets specifika 
förhållanden. I och med valet av en fallstudie kan vi gå på djupet och nå en djupare 
förståelse om värderingen av en skidanläggning. 
 

2.2.1 Val av företag 
 
När vi skulle välja fallföretag så hade vi vissa krav på att den anläggning vi valde hade 
verksamhet året runt samt att den hade mer än bara skidåkningsaktiviteter. Utifrån dessa 
kriterier valde vi ut ett antal anläggningar i Sverige som vi ansåg vara lämpliga utifrån 
vårt syfte med uppsatsen. När vi hade ett antal lämpliga fallföretag började vi att ringa 
runt till de olika företagen för att höra efter om de var intresserade av att få sin 
anläggning värderad av oss. Den anläggning vi valde var Björklidens Fjällanläggningar. 
Vi valde Björklidens Fjällanläggningar dels för att de uppfyllde de kriterier vi ställt upp 
samt att de verkade mer tillmötesgående än övriga anläggningar. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
De data som samlas in för en undersökning kan vara av två olika typer, primär- och 
sekundärdata.15 
 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in, av någon annan, för ett annat ändamål till 
exempel statistik eller andra rapporter. Skulle inte sekundärdatan räcka till får den 
kompletteras med primärdata. Med primärdata menas sådan information som under-
sökaren själv samlar in.16 
 
Vi började med en litteraturstudie för att läsa in oss i ämnet företagsvärdering. 
Litteraturstudien genomförde vi genom att söka efter artiklar på Luleå Tekniska 
Universitets Bibliotek i fulltextdatabaser samt efter litteratur via Bibdia och Libris. De 
sökord som vi använde oss av var företagsvärdering, företagsförvärv och immateriella 
tillgångar samt de engelska motsvarigheterna till dessa ord. Acquisitions, mergers, 
company valuation, valuation, immaterial assets. 

                                                 
14 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s 106 
15 Ibid, s 65f 
16 Ibid. 
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Den datainsamlingsmetod vi använt oss av för att samla in primärdata är via personlig 
intervju. Vi har använt oss av personlig intervju därför att denna metod klarar av de 
komplicerade frågor som rör företagsvärdering. Därigenom uppnår vi ett djup i 
undersökningen. Nackdelarna med personlig intervju är att den är svår samt dyr att 
genomföra.17 Vi har även samlat in sekundärdata i form av balans- och resultaträkningar 
samt andra ekonomiska rapporter. 
 
Vid samtliga intervjutillfällen använde vi oss av en intervjuguide som 
diskussionsunderlag samt förde protokoll under intervjun. 
 
 

2.4 Metodproblem 
 
Det finns två typer av metodproblem som kan uppstå. Dessa problem kan vara att fel 
sak undersöks (validitet) eller att det mäts på ett felaktigt sätt (reliabilitet). 
 

2.4.1 Validitet 
 
Med validitet menas undersökningens giltighet, det vill säga mätinstrumentets förmåga 
att mäta det som avses att mäta.18 För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi varit 
beroende av att erhålla korrekta uppgifter från företaget. Detta kan antas påverka 
validiteten negativt eftersom vi fått lita på de uppgifter vi erhållit av företaget. För att 
förbättra validiteten planerades intervjuerna i god tid innan de genomfördes så att 
respondenten kunde avsätta den tid som krävdes för intervjun. Vi har även försökt att 
undvika ledande frågor för att inte påverka respondentens svar, samt att vi har haft gott 
om tid vid genomförandet av intervjun för att få så utförliga svar som möjligt. Vissa 
frågor kan dock ha varit känsliga att svara på och där kan respondenten ha anpassat 
svaren för att skydda företaget och öka dess värde vid värderingsberäkningarna. Andra 
frågor var svåra att svara på då respondenten inte hade alla uppgifter som behövdes. För 
att minska dessa problem har vi efter intervjun återkommit med kompletterande frågor 
där vi inte hade tillräckligt med uppgifter. 
 

2.4.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag.19 Alltså att 
undersökningen kommer fram till ungefär samma resultat när samma fenomen mäts på 
olika sätt.20 För att öka reliabiliteten i vår undersökning använde vi oss av en 
intervjuguide som diskussionsunderlag samt att vi förde protokoll under intervjun. Det 
som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att vi inte hade någon bandspelare att 
spela in intervjun med. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten negativt 
är att en del antaganden har gjorts för att få fram en balans- och resultaträkning, samt att 
de värderingsmetoder som används ger inbördes olika värden på företaget. För att 
minska detta har vi diskuterat igenom de antaganden vi gjort med företaget. 
 

                                                 
17 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s 87 
18 Ibid, s 38 
19 Ibid, s 39 
20 Andersen, 1994, s 91 
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3. FÖRETAGSVÄRDERINGSMETODER 
 
I detta kapitel beskriver vi de olika värderingsmetoder som vi har använt oss av i 
arbetet. 
 
 

3.1 Avkastningsvärdering 
 
Ett företags avkastningsvärde är detsamma som nuvärdet av företagets förväntade årliga 
avkastningar. Alltså tar metoden hänsyn till den förväntade framtida utvecklingen hos 
företaget vid beräkningen av avkastningsvärdet.21 
 
Vid beräkningen av avkastningsvärdet är utgångspunkten företagets resultaträkningar. 
För att kunna genomföra avkastningsvärderingen krävs det uppgifter om den förväntade 
framtida genomsnittliga avkastningen, samt en bestämd kalkylränta. Avkastningsvärdet 
hos företaget får sedan värderaren genom att dividera den framtida genomsnittliga 
avkastningen med den kalkylränta som beräknats.22 
 
 
 
 
 
 
Det är vanligast att värderaren använder sig av resultatet efter finansiella poster eller 
resultatet före bokslutsdispositioner vid avkastningsvärderingen. Seden gör värderaren 
justeringar i resultaträkningen för att skapa en så ”rättvisande” bild som möjligt av 
företagets verksamhet. Efter att justeringarna är utförda beräknas den framtida 
genomsnittliga avkastningen och sedan divideras den med kalkylräntan som värderaren 
bestämt sig för att använda.23 
 
Avkastningsvärderingen har dominerat som värderingsmetod av företag sedan 
1960-talet. Idag kan den dock ses som en hjälpmetod till de teoretiska mera förfinade 
metoderna Nutdel och Cash-flow.24 
 

3.1.1 Justeringar av resultatet 
 
Företagets historiska resultat är viktiga för bedömningen värdet hos företaget idag. 
Dock måste eventuella element som inte är normala i dessa resultat justeras bort innan 
de kan användas som underlag till prognoser av företagets framtida resultatnivå. 
Exempel på dessa justeringar är bland annat latenta skatteskulder, ägaruttag, 
avskrivningar på anläggningstillgångar med mera. Exempel på de olika justeringarna 
kommer att beskrivas mer i detalj i styckena nedan.25 
 

                                                 
21 Nilsson & Öhlin, 1972, s 7 
22 Hult, 1998, s 82 
23 Ibid. 
24 Ibid, s 83 
25 Ibid, s 89ff 

 

 

 

AV = avkastningsvärdet 
a = framtida genomsnittliga avkastningen 
i = kalkylräntan 



TEORI 
 

9 

Latenta skatteskulder uppstår när ett företag gör avsättningar till obeskattade reserver. 
Detta uppstår till exempel vid avskrivningar över plan och vid utnyttjande av 
periodiseringsfonder.26 Dessa kan betraktas på tre olika sätt. Det första sättet är att 
skatteskulden består av den minskning av skatten som erhålls när de obeskattade 
reserverna skapas. Vid det andra sättet betraktas skatteskulden som nuvärdet av de 
framtida merskatterna, som beror på att en tillgångs skattemässiga restvärde är lägre än 
det värde den får i en värdering. Det tredje sättet beräknas skatteskulden till nuvärdet av 
skatten som uppstår när den latenta skatten upplöses. Vid en avkastningsvärdering 
påverkas den latenta skatten bland annat av förändringar i de skattemässiga 
värderingsreglerna.27 
 
Ägaruttag skall justeras om ägarna eller deras släktingar tagit ut en lön som är större än 
den marknadsmässiga lönen. Även övriga ersättningar som överstiger det som är 
marknadsmässigt skall justeras så att ersättningen motsvarar den marknadsmässiga 
nivån.28 
 
När det gäller semesterreserven bör värderaren undersöka om de framtida kostnaderna 
till de anställda i form av semesterlöner beräknats korrekt. Samt om arbets-
givareavgifterna riktigt redovisade och om semesterreserven innehåller avsättningar till 
arbetsgivareavgifter.29 
 
Vad gäller kundfordringarna så bör reskontran arbetas igenom för att om möjligt kunna 
förutse eventuella förlustrisker. De värderingsprinciper med mera som används bör även 
analyseras.30 
 
Värdet som företaget har i form av varulager kan variera. Detta leder till att förändringar 
i priset på varorna i lagret måste beaktas för att erhålla ett korrekt värde. Det kan vara 
svårt att beräkna effekten på resultaträkningen om varorna är utsatta för kraftiga 
prisvariationer. Dessa förändringar uppkommer när försäljningspriset på de varor som 
företaget har i sitt varulager varierar. En förändring av varukostnaden påverkar dock 
inte värdet av varulagret.31 
 
Avskrivningar på företagets anläggningstillgångar är en post som kan vara föremål för 
justering. Detta om företaget använt sig av möjligheten till avskrivningar över plan. 
Värderaren bör titta på de bokförda avskrivningarna och se om de är för höga eller för 
låga i relation till det verkliga avskrivningsbehovet. Teoretiskt sett bör avskrivningarna 
beräknas efter tillgångens återanskaffningsvärde. Då avkastningsvärdet skall beräknas 
på det som kan utdelas ur företaget utan reducerad avkastningsförmåga.32 Enligt 
Thomasson33 är avskrivningen i allmänhet två procent för kontorsbyggnader, tre procent 
för lagerbyggnader, fyra procent för fabriksbyggnader och fem procent för mark-
anläggningar. 
 

                                                 
26 Thomasson et al, 1997, s 275 
27 Hult, 1998, s 89f 
28 Ibid, s 90f 
29 Ibid, s 92 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid, s 92f 
33 Thomasson et al, 1997, s 235 
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Vanliga räntekostnader behöver inte justeras. Däremot bör justeringar göras om det 
redovisade resultatet belastas av fördelaktiga lån till ägare eller om företaget har gamla 
lån med en ränta som inte är marknadsmässig.34 
 
Om företaget ingår i en koncern skall moderbolagets resultat beräknas för koncernen 
som helhet och alla internposter elimineras. Är det ett dotterbolag skall alla 
transaktioner mellan bolaget och den övriga koncernen ses över så de sker till 
marknadsmässiga priser. Alla internvinster skall således elimineras. Även 
administrations- och marknadsföringsbidrag skall elimineras.35 
 

3.1.2 Tidsperspektivet 
 
Värderaren kan göra beräkningen av avkastningsvärdet utifrån två olika tidsperspektiv. 
Antigen beräknar värderaren avkastningsvärdet med utgångspunkt att avkastningen från 
företaget kommer att utfalla under en evig tid eller så antas avkastningen utfalla under 
en begränsad tid, vanligast sex till åtta år. Dessa två olika perspektiv framgår av 
Figur 3.1.36 Denna figur kan även ses som en schematisk överblick för vilka faktorer 
som påverkar vid en avkastningsvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1 Avkastningsvärdemetoden.37 
                                                 
34 Hult, 1998, s 93 
35 Ibid. 
36 Ibid, s 83 
37 Ibid. 
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3.1.3 Kalkylräntan 
 
Det som mest påverkar avkastningsvärdets storlek är kalkylräntan, därför är det väldigt 
viktigt att få fram en lämplig kalkylränta till värderingen. Vid val av kalkylränta kan 
utgångspunkt tas från alternativavkastningen eller en genomsnittligt vägt kapital-
kostnad.38 Dessa metoder behandlas utförligt i avsnitt 3.4 Val av kalkylränta. Den 
metod som lämpar sig bäst vid avkastningsvärdering är enligt Hult39 WACC. 

3.1.4 Övriga problem 
 
Förutom problemet med hur skall resultaträkningen justeras, vilken tidshorisont och 
kalkylränta värderaren skall arbeta efter vid värderingen finns det flera andra problem 
som värderaren måste ta hänsyn till. Exempelvis hur skall avkastning definieras, skall 
värdet beräknas före eller efter skatt, skall hänsyn tas till budget/prognoser. 
 
3.1.4.1 Prognoser 
 
Vid en värdering kan antingen företagets framtidsmöjligheter eller företagets historiska 
utveckling ligga som grund. Värderaren har att välja på om han vill använda sig av 
prognoser (framtidsmöjligheterna) på avkastningen eller avkastningen från de senaste 
åren (historiska utvecklingen). Enligt Hult40 bör allt värderingsarbete baseras på 
prognoser, även om de till stor utsträckning är baserade på företagets historiska 
utveckling. Men om någon större förändring inte väntas inträffa i företagets utveckling 
kan större vikt läggas på den historiska utvecklingen. Hos ett mindre företag är det dock 
svårt att få fram en bra prognos då företaget i större utsträckning påverkas av 
exempelvis ledarbyten med mera. 
 
3.1.4.2 Användbarhet 
 
Avkastningsvärdet beräknas vanligen utifrån en bedömning att verksamhetsvolym, 
inriktning och resultat blir oförändrade. Men givetvis måste hänsyn tas till eventuella 
integrationsvinster, skattemässiga av- och nedskrivningsmöjligheter med mera. Hur 
användbar är då en avkastningsvärdering vid värdering av företag? Enligt Hult41 bör den 
endast användas när värderaren vill göra en snabb, grov uppskattning av företagets 
värde. Avkastningsvärderingen är dock väldigt vanlig vid värderingar av företag. 
Knabe42 anser att avkastningsvärde beräkningen kan vara lämplig att använda om 
värderaren saknar uppgifter för att utföra exempelvis en Nutdel eller en Cash-flow 
värdering. 

                                                 
38 Hult, 1998, s 29ff 
39 Ibid, s 98 
40 Ibid, s 87 
41 Ibid, s 84ff 
42 Knabe, 1989, s 31 
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3.2 Substansvärdering 
 
Vid en substansvärdering används balansräkningen som utgångspunkt vid värderingen 
av företaget. Substansvärderingen har som syfte att beräkna värdet av det kapital som är 
satsat i bolaget, det vill säga det egna kapitalet. Substansvärdet kan alltså förenklat ses 
som summan av tillgångar minus skulder.43 
 
Denna värderingsmetod tillämpas mest bland företag där tillgångarna i huvudsak kan 
betecknas som realtillgångar som till exempel fastigheter och fartyg. Skillnaderna mot 
immateriella tillgångar, såsom skicklighet hos en arkitekt, är att realtillgångar kan 
disponeras av vem som helst som köper dem.44 
 
Likvida tillgångar och fordringar är värden som är relativt lätta att värdera. Däremot kan 
immateriella tillgångar ofta vara svåra att värdesätta vid en substansvärdering. De 
immateriella tillgångarna kan delas in i identifierbara (eller avskiljbara) och svår-
identifierbara. De identifierbara eller avskiljbara immateriella tillgångarna är tillgångar 
som kan avyttras separat såsom pant- och licensrättigheter samt varumärken. De mer 
svåridentifierbara tillgångarna är värden som rör nätverk och etablerade kontakter med 
kunder och leverantörer, image och en fungerande organisation. Dessa så kallade 
goodwillvärden är svåra att värdesätta och således svåra att beakta vid en 
substansvärdering.45 
 
En substansvärdering kan genomföras på tre olika sätt vilket framgår av Figur 3:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2 Substansvärdeberäkningen.46 
 
 

3.2.1 Utgångspunkt ur fastställd balansräkning 
 
Den enklaste varianten utgår från den av bolagsstämman fastställda balansräkningen. 
Denna variant kan ses som en försiktig metod eftersom den utgår från de bokförda 

                                                 
43 Hult, 1998, s 100 
44 Hägg, 1991, s 31 
45 Öhrling, 1998, s 25 
46 Hult, 1998, s 100 
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värdena och därigenom bokföringslagens (BFL) bestämmelser.47 I BFL 13 och 15 
paragrafer som reglerar hur anläggningstillgångar skall behandlas, fastställs det att 
tillgångarna högst får upptas till anskaffningsvärdet. Dock finns ett undantag avseende 
fast egendom, som åsetts taxeringsvärde, vilken högst får upptas till taxeringsvärdet. 
Däremot får tillgångar upptas till hur låga värden som helst (BFL 13-15 §§), vilket ger 
en ”försiktig” substansvärdering. Denna metod kan vara bra om värderaren skall 
genomföra en snabb schablonmässig beräkning av substansvärdet.48 
 

3.2.2 Justering med hänsyn till latent skatt 
 
I dag så har företagen möjlighet att göra avsättning till en periodiseringsfond med 20 
procent på resultatet före skatt. Denna obeskattade reserv är en räntefri skattekredit som 
ger möjlighet till resultatutjämning mellan åren.49 Om företaget gjort en avsättning till 
periodiseringsfonden betyder det att balansräkningens kreditsida innehåller både 
beskattat och obeskattat kapital. Detta på grund av att ena posten överförs från 
resultaträkningen före skatt och den andra efter skatt. Vid beräkning av företagets 
substansvärde med hänsyn till latent skatt så avräknas denna skatteskuld från det 
obeskattade kapitalet.50 
 
Vid en substansvärdering kan ett övre och ett undre substansvärde beräknas. Det undre 
värdet är det substansvärde som erhålls vid ett antagande om att alla latenta 
skatteskulder betalas omgående och verksamheten upphör. Detta kan alltså betraktas 
som ett slags likvidationsvärde.51 Ett övre värde erhålls om värderaren helt bortser från 
att beakta de latenta skatteskulderna. Denna beräkning utgår från att företaget kommer 
att drivas vidare som en ”going concern” i enlighet med föreningen auktoriserade 
revisorers (FAR) vägledning om grundläggande principer.52 Vid antagande om drift 
under överskådlig framtid kommer aldrig de latenta skatteskulderna att utlösas. Denna 
grova förenkling gör att överskattningen av företagets substansvärde blir måttlig, 
jämfört med om den latenta skatten beaktas.53 
 
Det finns olika motiv till att inte beakta den latenta skatteskulden i de obeskattade 
reserverna. Det första gäller de som ovan nämnts om att nuvärdet för den latenta 
skatteskulden är av mindre betydelse vid ett ”going concern” antagande. För det andra 
så kan ett varierande positivt och negativt resultat göra att det inte är värt mödan att 
justera med avseende på latent skatteskuld.54 
 

3.2.3 Justerade värden 
 
Det är vanligt att värderaren även använder sig av kompletterande information vid sidan 
av balansräkningen vid en värdering. Det kan tänkas att det finns information som kan 
användas för att justera de bokförda värdena. Dessa upptas då till sitt ”verkliga värde” 

                                                 
47 Hult, 1998, s 100 
48 Ibid. 
49 Thomasson et al, 1997, s 297f 
50 Hult, 1998 s 105f 
51 Thomasson, 1984, s 73 
52 FAR om årsredovisning i aktiebolag, 1997, s 608 
53 Thomasson, 1984, s 73 
54 Hult, 1998, s 106f 
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vid värderingstidpunkten. Verkligt värde används ofta synonymt med återanskaffnings-
värde eller marknadsvärdet.55 
 
Det är även svårt att hävda att balansräkningen ger en rättvis bild av företagets 
tillgångar och skulder. Detta är ett skäl till varför värderaren bör använda sig av 
justerade värden. Utgångspunkten vid normalfallet är företagets senaste balansräkning, 
men det går även att använda den senast fastställda, budgeterade eller prognostiserade 
balansräkningen som utgångspunkt. Vid användning av budgeterad balansräkning krävs 
dock noga angivna förutsättningar för antagandena i budgeten.56 
 
Vid närmare granskning av justeringsposterna i balansräkningen kan det råda 
tveksamheter bakom varje post och då framförallt tillgångsposterna. Undantaget gäller 
företagets skulder vilka vanligen är riktigt uppsatta till sitt marknadsvärde.57 
 
En korrekt utförd justerad substansvärdering skall generera ett företagsvärde som inte 
skiljer sig nämnvärt från avkastningsvärdet. Det uppkommer dock ofta skillnader som 
kan hänföras till att företagets goodwillvärde inte på ett korrekt sätt blivit beaktat vid 
substansvärderingen.58 
 
 

3.3 Nutdel 
 
Nutdel är som tidigare nämnts en förkortning av nuvärdet av framtida utdelningsbara 
medel. Metoden grundas på investeringsteori. Detta beroende på att värderaren kan se 
företaget som en investering som skall ge en avkastning. Det är nuvärdet av de 
prognostiserade utdelningarna som bestämmer hur mycket företaget är värt för en 
investerare. Det är dessa utdelningar som utgör den avkastning som investeraren får ut 
av investeringen.59 
 
Vid värdering kan en enklare och en mer ingående modell användas. Den mer ingående 
modellen beaktar större mängder information med utgångspunkt från bland annat 
företagets nyckeltal samt branschens och samhällets utveckling. Dessa ligger sedan till 
grund för företagets prognostiserade balans och resultaträkningar.60 Vid vår värdering 
har vi utgått från den enklare modellen av Nutdel. 
 
För att kunna beräkna företagets värde med den enklare varianten av Nutdel krävs det 
vissa uppgifter om företaget. De uppgifter som behövs är resultat före skatt, 
balansomslutningen, justerat eget kapital, skattesatsen, den önskade soliditeten, 
kalkylräntan före skatt samt reavinstskatten.61 
 
Nutdel metoden går att använda vid värdering av alla typer av företag. Den tar hänsyn 
till om företaget är under- eller överkapitaliserat. Även tjänste- och handelsföretag går 
att värderas även om de inte har maskiner som genererar deras vinster som tas upp i 

                                                 
55 Hult, 1998, s 102 
56 Ibid, s 107 
57 Ibid, s.108 
58 Öhrling, 1998, s 26 
59 Hult, 1998, s 21f 
60 Ibid, s 44ff 
61 Ibid, s 24 



TEORI 
 

15 

balansräkningen. De vinster som deras humankapital genererar bidrar ju till företagets 
resultat och på så sätt tar Nutdel metoden hänsyn till dem.62 
 

3.3.1 Beräkningarna 
 
Beräkningarna börjar med en omvandling av det obeskattade egna kapitalet till beskattat 
eget kapital, för att på så sätt få fram det justerade egna kapitalet. Efter det ska 
företagets framtida utveckling bedömas. Detta utförs genom budget och prognoser på 
utvecklingen hos företagets resultat och balansomslutning. Sedan beräknas det utgående 
egna kapitalet genom att multiplicera den önskade soliditeten med den prognostiserade 
balansomslutningen. Efter detta beräknas nuvärdet av de utdelningsbara medlen för 
varje år utifrån kalkylräntan efter skatt då utdelningen är beräknad efter skatt. Den sista 
beräkningen som utförs är på restvärdet hos företaget efter sista prognosåret. Då finns 
det två alternativ antingen att företaget antas leva vidare eller att företaget säljs det året. 
Vid första alternativet antas det att resultaten den sista perioden kommer att vara 
konstant i framtiden. Detta medför helt enkelt att resultaten endast nuvärdeberäknas. 
Vid det andra alternativet beräknas försäljningsvärdet hos företaget till utgående 
beskattat eget kapital som sedan reduceras med skatten på reavinsten. Slutligen 
nuvärdesberäknas det återstående beloppet.63 
 

3.3.2 Kalkylräntan 
 
Valet av kalkylränta är av avgörande betydelse för värdet på företaget vid värdering 
enligt Nutdel. WACC kan betraktas som den teoretiskt sett lämpligaste metoden för 
beräkning av kalkylräntan vid värdering enligt Nutdel64. Valet av kalkylränta beskrivs 
utförligt i avsnitt 3.4. 
 

3.3.3 Risken 
 
Det är vanligt att värderaren tar hänsyn till risken genom att ta hänsyn till detta vid valet 
av kalkylränta. Vid beräkning av Nutdel medför detta att risken då beräknas dubbelt.65 
Enklast tar man hänsyn till risken i Nutdel genom att ett pessimistiskt och ett 
optimistiskt alternativ beräknas. Detta utförs genom att ange en alternativ prognos-
utveckling. En känslighetsanalys kan även göras på den använda kalkylräntan med 
exempelvis +/- 3%. Därmed tas det hänsyn till den risk som förknippas genom 
alternativa beräkningar.66 
 

3.3.4 Prognosperioden 
 
Bör vara en sjuårsperiod, men ibland kan det vara svårt därför går det även med en 
kortare period på tre till fem år. Längden på perioden bestäms av tillgången på data om 
den framtida utvecklingen. Då diskonteringsfaktorn minskar inverkan av ett eventuellt 

                                                 
62 Hult, 1998, s 34f 
63 Ibid, s 24ff 
64 Ibid, s 98 
65 Ibid, s 96f 
66 Ibid, s 32ff 
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felaktigt slutvärde på företagsvärde bör en så lång prognosperiod som möjligt 
eftersträvas. Slutvärdet hos företaget utgör ofta den stora delen av företagsvärdet, därför 
är det viktigt att för ett så korrekt slutvärde som möjligt. Detta slutvärde kan beräknas 
på tre olika sätt, företagets försäljningsvärde, likvidationsvärde eller dess uthålliga 
resultat.67 
 
 

3.4 Val av kalkylränta 
 
Vid värdering är det vanligt att värderaren lägger ned stort arbete vid beräkning och 
justering av balans- och resultaträkningar. När sedan kalkylräntan skall väljas sker detta 
mer godtyckligt trotts att detta är den faktor som till störst del påverkar företagets 
värde.68 Vid bestämning av kalkylräntan hos börsnoterade företag används vanligen 
Capital Asset Price Method (CAPM).69 Utgångspunkten för CAPM är aktieägarnas 
alternativa avkastningsmöjligheter. Det vill säga avkastningen på olika placerings-
möjligheter med likartad risk. Beräkningen av kalkylräntan baseras sedan utifrån den 
riskkategori som företaget anses tillhöra.70 Onoterade bolag saknar dock en effektiv 
marknadsplats vilket enligt Hult gör att denna metod inte kan användas.71 Två av de 
metoder för beräkning av kalkylräntan som Hult diskuterar är att kalkylräntan är 
synonymt med avkastningen på alternativa placeringar samt beräkning genom en 
genomsnittligt vägd kapitalkostnad.72 
 

3.4.1 Avkastning på alternativa placeringar 
 
I princip utgör köparens alternativa placeringsmöjligheter en övre gräns för hur stor 
kalkylräntan skall vara och kostnaden för att skaffa kapital utgör den undre gränsen. Då 
köpare och säljare inte har samma alternativa placeringsmöjligheter leder det till att de 
får fram olika kalkylräntor. Sedan kommer kalkylräntan i praktiken nästan alltid att 
överstiga den övre gränsen på grund av att hänsyn tas till risk och osäkerhet avseende 
storleken på framtida avkastningen samt livslängden hos företaget.73 Detta leder till 
problemet om hur risk- och osäkerhetsmomentet skall hanteras beroende på synen på 
framtiden.74 
 

3.4.2 Weighted Average Capital Cost (WACC) 
 
En annan metod för beräkning av kalkylräntan är Weighted Average Capital Cost 
(WACC). Vid denna metod beräknas kalkylräntan genom en sammanvägning av 
kostnaden för eget kapital och främmande kapital.75 
 

                                                 
67 Hult, 1998, s 35f 
68 Ibid, s 31 
69 Ibid, s 29 
70 Bergknut et al, 1993, s 185 
71 Hult, 1998, s 29 
72 Ibid, s 29f 
73 Nilsson & Öhlin, 1972, s 37f 
74 Hult, 1998, s 96 
75 Ibid, s 30 



TEORI 
 

17 

Normalt skall beräkningen av WACC baseras på marknadsvärden men i praktiken är det 
vanligt att beräkningen sker med utgångspunkt ur redovisade värden. Som vikter brukar 
marknadsvärdet av det egna och främmande kapitalet användas. Även avkastnings-
kravet och den lånekostnad som gäller för företaget vid värderingstillfället kan användas 
för att komma fram till den framtida kapitalanskaffningen.76 
 
Beräkningen av WACC sker genom att företaget, utifrån uppgifter om soliditet, 
kapitalkostnaden för de räntebärande skulderna och avkastningskravet på eget kapital 
väger samman redovisade värden för att komma fram till kalkylräntan. Soliditeten är 
synonymt med storleken räntebärande skulder i förhållandet till eget kapital. Vid 
beräkningen av WACC bör inte bara företagets redovisade soliditet ligga som grund 
utan företagets långsiktiga finansieringsplan över önskad soliditet. Kapitalkostnaden för 
de räntebärande skulderna skall beräknas efter skatt. Vid en genomgång av respektive 
räntebärande post erhålls ofta en bra uppfattning om den totala kapitalkostnaden för alla 
räntebärande skulder. Avkastningskravet på eget kapital beror på den riskbild som 
aktieägarna upplever. Bland annat beror den på den företagsspecifika risken för 
respektive bolag och de makroekonomiska effekter som kan tänkas påverka företaget.77 
 

Exempel på beräkning av WACC: 
 
Soliditeten är 45%, genomsnittliga räntan 10%, skatten 30% och avkastningskravet på eget 
kapital är 20%. WACC beräknas då: 
 
 Skulder 0,55 * 0,10 * 0,70 = 0,0385 
 Eget kapital 0,45 * 0,20 = 0,09 
 WACC 0,0385 + 0,09 = 0,1285 dvs 12,85% 
 
Exemplet är hämtat ur Hult, 1998, s 31 

 
WACC kan betraktas som den teoretiskt lämpligaste metoden för beräkning av 
kalkylräntan vid värdering enligt Nutdel. Vid en avkastningsvärdering bör WACC 
utgöra en utgångspunkt för val av kalkylräntan. Om avsteg görs från WACC för att 
beräkna kalkylräntan skall detta motiveras av värderaren.78 
 

3.4.3 Beaktande av risk 
 
Enligt Nilsson och Öhlin79 finns det två sätt att ta hänsyn till risken ett implicit 
riskbeaktande eller ett explicit riskbeaktande. Den implicita metoden går ut på att 
kalkylräntan justeras uppåt med hänsyn till de förväntade framtida riskerna. Den 
explicita metoden går ut på att en bedömning om avkastningen per år utförs ur ett 
optimistiskt, ett sannolikt och ett pessimistiskt perspektiv. Sedan tilldelas de olika 
bedömningarna en sannolikhet och ett medelvärde räknas ut på de tre alternativen. När 
medelvärdet sedan har beräknats divideras det med en kalkylränta. Denna kalkylränta 
tar inte hänsyn till risken och osäkerheten. 

                                                 
76 Hult, 1998, s 30 
77 Ibid, s 30f 
78 Ibid, s 98 
79 Nilsson & Öhlin, 1972, s 40f 
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3.5 Miljövärde 
 
Miljövärdeanalyser undersöker förhållandet mellan en organisations ”economic value 
added” (EVA) och dess miljöpåverkan. Trots att det inte har gjort många försök att mäta 
detta så är det en viktig fråga, som principiellt kan utvärderas på två sätt. Det första är 
att utveckla relations mått. Detta mått kan ta olika former, dock är EVA ett mer direkt 
mått på det ekonomiska netto bidraget som ett företag producerar och anses därför som 
det lämpligaste måttet. Beräkningar kan göras på exempelvis hur mycket företaget får ut 
i vinst av sin påverkan på miljön. Detta ger en bild på hur effektivt företaget använder 
miljöresurserna. Dock säger det inte så mycket om hur hållbart företagets användande 
av miljön är då de använder miljöresurserna effektivt.80 
 
Det finns ingen standardiserad definition av miljökostnader och –fördelar, trots deras 
centrala betydelse i praktiskt taget alla diskussioner kring miljörelaterad ekonomi-
styrning. I allmänna termer är miljömässiga kostnader och fördelar från ett ekonomi-
styrningsperspektiv de miljöfaktorer som i nuläget är signifikanta och troliga framtida 
signifikanta faktorer. De potentiella finansiella fördelarna av miljöinitiativ är bland 
annat: 
 

• Försäljning av produkter och tjänster till marknader som till stor del påverkas av 
miljöavseenden. 

• Besparingar och kostnader som kan undvikas som resultat av miljöverksamhet. 
• Obestämda fördelar som skapas av miljöverksamhet, exempelvis ökat värde för 

företagets varumärke genom miljöarbete.81 
 
För många företag handlar miljöarbetet om att bedöma kostnaderna och väga dem mot 
fördelarna. Det är möjligt att jämställa vissa miljövänliga aktiviteter med kostnads-
besparingar och lönsamma möjligheter. Många företag har dragit nytta av detta genom 
ökade vinster. Dock finns det potential för mer samband mellan miljön och vinsten.82 
 

                                                 
80 Bennett & James, 1998, s 52 
81 Ibid, s 55f 
82 Gray et al, 1993, s 33 



EMPIRI 
 

19 

4. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultaten från intervjun med Svante Thunborg på 
Björklidens Fjällanläggningar den 29/6, insamlat material samt det vi kommit fram till 
genom våra värderingsberäkningar. 
 
 

4.1 Björklidens Fjällanläggningar 
 
Björklidens Fjällanläggningar ägs av Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening 
(SJS). SJS är en ekonomisk förening bestående av 22 000 medlemmar anställda hos SJ, 
Banverket och dess dotterbolag. Föreningen driver förutom Björkliden även Hotell 
Fjällgården i Åre, Fredensborgs Herrgård i trakten av Vimmerby, Hälleviks Havsbad i 
närheten av Sölvesborg, Hällekindsbaden i Strömstad och Rolfkärrs stugby vid Vänern 
utanför Åmål. SJS huvudkontor finns i Stockholm med centralbokning för anläggning-
arna administration i form av ekonomi, lönehantering och marknadsföring. 
 
Björklidens Fjällanläggningar står för cirka 60 procent av omsättningen i hela SJS 
koncernen. Anläggningen ligger vid Torneträsk och Lapporten i Kirunafjällen, 420 
meter över havet cirka 10 mil nordväst om Kiruna. Anläggningen har öppet året runt 
och består av Värdshuset Gammelgården, Hotellet Fjället, Låktatjåkkostugan och 
stugbyn med 80 stugor. Totalt har hela anläggningen 600 gästbäddar. Det finns även en 
camping, en butik, sportshop/uthyrning, biluthyrning och fem liftar. 
 
Anläggningens målgrupper är privatpersoner, grupper och konferenser samt familjer 
med intresse för skidåkning och naturupplevelsen i kombination med ett brett utbud av 
utomhusaktiviteter året runt. 
 
Anläggningen har cirka 100 personer anställda under vinter/vårsäsongen och cirka 60 
personer under sommar/höstsäsongen. 
 

4.1.1 Anläggningen 
 
Hotell Fjället har 48 rum (128 bäddar inklusive extrabäddar) med telefon, wc och kabel-
tv. 34 dubbelrum, varav 25 med dusch och 13 enkelrum varav 12 med dusch. Svit, 
sällskapsrum, bastu, gym, solarium, konferensrum för upp till 60 personer och några 
mindre grupprum. Restaurang Lapporten med 220 platser och baren Rallaren med full-
ständiga rättigheter. 
 
I Värdshuset Gammelgården finns 23 rum (44 bäddar), med eller utan wc/dusch, tv rum, 
bastu, sällskapsrum med öppen spis, konferensrum för upp till 50 personer samt grupp-
rum. Restaurang med totalt 120 platser och fullständiga rättigheter. 
 
Stugbyn består av 80 stycken 36 kvm 5-bäddsstugor med två sovrum, kök utrustade för 
självhushåll, dusch, wc, torkskåp, radio och kabel-tv. 
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På campingen finns drygt 100 husvagnsplatser samt tältplatser. De flesta husvagns-
platser har el samt kabel-tv. Serviceanläggningen har kök, duschar, wc, torkskåp och 
tvättstuga. 
 
Låktatjåkko Fjällstation, 1228 meter över havet är Sveriges högst belägna fjällstation, 
stationen ligger nio kilometer från Björkliden. Fjällstationen har 10 rum (18 bäddar), 
varav 8 dubbelrum och 2 enkelrum, restaurang med 25 platser och fullständiga 
rättigheter. Bar, öppen spis, gillestuga, dusch och bastu, konferensmöjligheter, skidföre 
året runt. 
 
Anläggningens organisationsschema visas nedan i Figur 4:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Björklidens Fjällanläggningars organisationsschema 
 
 

4.1.2 Skidsystem 
 
Björklidens skidsystem har 5 liftar, 24 nedfarter med en fallhöjd på 538 meter och en 
total pistlängd på cirka 15 kilometer. Högsta punkten liftarna sträcker sig till ligger 960 
meter över havet. Liftarna har en kapacitet att transportera 5150 personer per timme. 
Preparerade ländskidspår på två och fem kilometer finns samt 40 kilometer rösade leder. 
Säsongen sträcker sig från mitten av februari till mitten av maj. 
 

4.1.3 Aktiviteter vinter/vår 
 
Under vintersäsongen finns aktiviteter som bland annat slalom, telemark, snowboard, 
carvingskidor, längd, turåkning, toppbestigningar. Det finns även skidskola, skoter-
skola, snöskoturer, hundspann, pimpelfiske på Torneträsk. Även helikopterskidåkning, 
grott turer och isklättring anordnas. 
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Under sommarsäsongen finns möjligheter att spela golf på Sveriges nordligaste 
golfbana. Andra aktiviteter är bland annat fiske, vandring, klättring, grott turer, 
helikopterturer, mountainbike och minigolf. 
 
 

4.2 Avkastningsvärdering 
 
Avkastningsvärderingens utgångspunkt är från resultaträkningen. Som beskrivet ovan är 
Björklidens Fjällanläggningar en av flera enheter i SJS Hotell som är en ekonomisk 
förening. Detta resultera i att det inte finns någon separat resultat räkning för 
Björkliden. Första steget för att genomföra en avkastningsvärdering var därför att 
försöka fastställa en resultaträkning. Som utgångspunkt för denna fanns rapporter för 
resultatuppföljningen inom anläggningen som sammanställts i Bilaga 1. Vid vår 
beräkning av avkastningsvärdet utgick vi från resultatet efter finansiella poster för åren 
1996 till 2000. Vi valde alltså att utgå från fyra historiska år och de budgeterade värdena 
för år 2000 för beräkning av företagets uthålliga resultat. 
 
Vid diskussion med ekonomiansvarig vid Björklidens Fjällanläggningar avseende 
eventuella justeringar av resultaträkningen kunde inga behov av justeringar upptäckas. 
De latenta skatteskulderna i resultatet, avseende 28 procents företags skatt, är inte 
beaktade eftersom beräkning med ett resultat före skatt och en kalkylränta före skatt ger 
samma företagsvärde som en beräkning med ett resultat efter skatt och en kalkylränta 
efter skatt. 
 
Justering med avseende på ägaruttag är inte beaktade på grund av att ingen utdelning 
sker till den föreningens medlemmar utan alla eventuella vinster återgår till 
verksamheten. Även övriga löner och ersättningar kan anses vara marknadsmässiga för 
skidanläggningar och korrekt redovisade. 
 
För tiden av uppförande av bokslut utgör lågsäsong för Björklidens Fjällanläggningar 
vilket gör att vissa poster som till exempel kundfordringar redovisas till relativt låga 
värden. Detta gör att eventuella förluster i kundfordringarna kan anses inverka relativt 
lite på resultatet. 
 
Eftersom det i området för skidanläggningen inte råder någon större konkurrens och 
således stabila priser behöver inga prisförändringar på lagervaror beaktas. En genom-
gång av Björklidens anläggningstillgångar avseende avskrivningen på tillgångarna kan 
anses vara rimliga. De tillämpar en avskrivning på 2,5 procent för byggnader såsom 
hotellet etc. och 3 procent för stugbyn. För markanläggningar tillämpas 5 procentig 
avskrivning och övrigt avskrivs med 20 procent. 
 
Vad avser räntor så är den genomsnittliga räntesats (6,14 procent) som föreningen 
betalar att anse som marknadsmässig. Men eftersom föreningens upplåning sker centralt 
varefter räntekostnaderna fördelas ut på respektive enhet. Hur denna fördelning sker 
saknar vi insyn i men antar att denna sker via en rättvis metod. 
 
Eftersom Björkliden tillämpar försäljning med självkostnadspris vid internförsäljning så 
uppstår inga internvinster. Därför har inga sådana justeringar beaktats. 
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Det tidsperspektiv som ligger till grund för värderingen är att företaget kommer att 
drivas och avkastningen kommer att utfalla under evig tid. Denna utgångspunkt för tids-
perspektivet gör att företagets avkastningsvärde beräknas oberoende av tiden. 
 
Vid beräkningen av Björklidens avkastningsvärde har vi använt oss av olika 
kalkylräntor före skatt. Detta för att vi i en känslighetsanalys visar hur värdet variera 
beroende på val av resultat samt valet av kalkylränta. Resultatet av känslighetsanalysen 
visas i tabell 4:1 nedan. 
 
Avkastningsvärde med känslighetsanalys 

Kalkylränta       Justerat resultat   
  Lägst      Genomsnittligt Högst 

WACC (4,94%) 27,435,014   57,950,040 84,078,702 
6.0% 22,583,333   47,702,000 69,210,000 
8.0% 16,937,500   35,776,500 51,907,500 

10.0% 13,550,000   28,621,200 41,526,000 
12.5% 10,840,000   22,896,960 33,220,800 
15.0% 9,033,333   19,080,800 27,684,000 

 
Tabell 4:1 Känslighetsanalys för Björklidens avkastningsvärde 
 
 
Kalkylräntan utgår från beräkningen av WACC (Bilaga 6) och sedan har godtyckliga 
räntesatser valts ut. Vid känslighetsanalysen har även värdet beräknats utifrån olika 
antagande om framtida resultatet. Ett värde är beräknat utifrån det lägsta redovisade 
resultatet för perioden 1996 till 2000 och ett värde från det högst redovisade värdet för 
perioden. Dessa bör dock ses som komplement till det beräknade genomsnittliga 
resultatet. 
 
Enligt avkastningsvärderingen beräknad på det genomsnittliga resultatet med en 
kalkylränta beräknad med WACC så blir värdet på Björklidens anläggning 
57.950.040 kronor. Vid beräkningen av WACC (Bilaga 6) har vi använt oss av 
föreningens målsättning avseende soliditet och avkastning på eget kapital samt 
föreningens genomsnittliga låneränta och en skattesats på 28 procent. Eftersom 
föreningens vinst går tillbaka till verksamheten har de en relativt låg målsättning för 
avkastning på eget kapital. Om avkastningen på eget kapital istället antas ligga i 
intervallet 13 till 22 procent skulle det ge en kalkylränta på sex till åtta procent. Detta 
motsvarar ett värde på anläggningen inom intervallet 35,7 till 47,7 miljoner kronor. 
 
 

4.3 Substansvärdering 
 
Vid utförandet av en vanlig substansvärdering utgår man som nämnts i Kapitel 3.2 från 
balansräkningen för att räkna fram företagets substansvärde. Eftersom Björklidens 
Fjällanläggningar drivs som en enhet i en ekonomisk förening så fanns ingen separat 
redovisning för dem. Första steget var därför att fastställa en så riktig balansräkning 
(Bilaga 2) som möjligt med utgångspunkt ur det material som fanns att tillgå. Detta 
material bestod av inventarielistor samt information genom samtal med huvudkontoret i 
Stockholm. 
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Anläggningstillgångarna har beräknats genom en sammanställande beräkning av 
värdena från de inventarielistor som erhölls. Alla värden redovisas i balansräkningen för 
1999 (Bilaga 2). För byggnaderna (hotell, liftbyggnader, servicehus, stugby, personal-
bostäder etc.) tillämpar Björkliden olika avskrivningstid (2,5-5 procent) beroende på typ 
av byggnad. De byggnader med mer förslitning har en snabbare avskrivningstid till 
exempel stugbyn än vad exempelvis hotellet har. Den mark som skidanläggningen 
använder leasas och upptas till sitt taxeringsvärde i balansräkningen. Mark-
anläggningarna avser tillgångar i form av iordningställandet av parkeringsplatser etc. 
vika avskrivs med fem procent per år. För fordon så förekommer viss leasing vilket gör 
att dessa tillgångar inte upptas i balansräkningen utan endast tas upp som en kostnad i 
resultaträkningen. 
 
Omsättningstillgångarnas värde enligt Bilaga 2 är framräknade utifrån specifikationer i 
redovisningen på huvudkontoret, exempelvis hur stort lagret var hos respektive enhet 
och annat som framkom vid diskussion med ekonomiansvariga vid Björkliden och 
huvudkontoret. 
 
De kortfristiga skulderna är framräknade på liknande sätt som omsättningstillgångarna, 
det vill säga utifrån specifikationer i redovisningen på huvudkontoret. Summan av de 
långfristiga skulderna har däremot beräknats genom en funktion av den procentuella 
fördelningen mellan summan av de långfristiga skulderna i ekonomiska föreningen och 
deras kapital multiplicerat med vårt uträknade totalt kapital för Björkliden. Sedan har 
respektive del fördelats ut procentuellt utifrån deras inbördes procentuella storlek i 
förhållande till summan för de totala långsiktiga skulderna för hela ekonomiska 
föreningen. Anledningen till denna beräkning är att all upplåning sker centralt via 
huvudkontoret utan specifikationer för respektive enhet. 
 
Det egna kapitalet har beräknats som skillnaden mellan det totala kapitalet och summan 
av kort och långfristiga skulder. Det har inte beräknats någon fördelning av de olika 
delarna för eget kapital utan bara en totalsumma. Detta på grund av att Björklidens egna 
kapital enligt den uträknade balansräkningen inte kan anses innehålla några obeskattade 
reserver. Ingen uppdelning mellan bundet och fritt eget kapital har genomförts. 
 
Vid denna förenklade beräkning av Björklidens substansvärde utan justeringar uppgår 
det egna kapitalet till 4.660.760 SEK. 
 
 

4.4 Nutdel 
 
Vid beräkning av ett företags värde enligt Nutdel-metoden utgår man från både balans 
och resultaträkning. Detta gör att utgångspunkten vid vår beräkning grundar sig på de 
balans- och resultaträkningar för 1999 som beräknats (Bilaga 4). Hur beräkningen 
genomförts är beskrivet i avsnitten om avkastningsvärdet (Kap 4.2) och substansvärdet 
(Kap 4.3). 
 
Nästa moment är att beräkna företagets framtida utveckling genom beräkning av 
företaget framtida resultat utveckling samt balansomslutning (Bilaga 5). Vid beräkning 
av Björklidens framtida resultat har vi beräknat med en framtida resultatutveckling på 
tio procent per år. Detta har vi gjort på grund av att en prognos över framtida försäljning 
är svår att bedöma eftersom en skidanläggnings intäkter har stor samvariation med 
vädret. Vi har därför valt att beräkna resultatet genom ett antagande om en 
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resultattillväxt på tio procent per år vilket motsvarar den målsättning som ledningen har 
för resultatutvecklingen under motsvarande period. För att erhålla resultat efter skatt har 
skatten på resultatet före skatt beräknats och subtraherats utifrån en skatt på 28 procent, 
för att få resultatet efter skatt. 
 
Vår bedömning över hur balansomslutningen kommer att se ut grundar sig på hur de 
framtida tillgångarnas värde efter investeringar och avskrivningar för respektive år. 
Dessa beräkningar är sammanställda i bilagorna 8-10. Först har vi utgått från den 
investerings plan som Björkliden har för åren 2000-2002 och sedan har vi antagit att 
investeringarna för år 2003-2004 uppgår till 1,2 miljoner kronor. För att kunna beräkna 
vad värdet på investeringarna är för respektive år har vi antagit att investeringarna har 
en avskrivningstid på 2,5 procent för byggnader, 5 procent för markanläggningar samt 
20 procent på övriga tillgångar. Dessa beräkningar är redovisade i Bilaga 7. 
 
De befintliga tillgångarnas värde är även de beräknade utifrån det bokförda värdet för 
1999 minskat med avskrivningarna för respektive period (Bilaga 8). Bland dessa 
avskrivningar så kan det antas att avskrivningstiden skett något för snabbt på grund av 
att vi bara har haft tillgång till ett bokfört värde och storleken på avskrivningen för 
1999. Vi har då minskat det bokförda värdet med samma avskrivning för perioden för 
respektive år tills det bokförda värdet blivit noll. Detta medför att tillgångarna oavsett 
hur lång den verkliga avskrivningstiden som fanns kvar har skrivits av med en rak 
avskrivning tills bokförda värdet blivit noll. 
 
Efter att värdet för de befintliga tillgångarna och investeringarna är beräknat adderas 
omsättningstillgångarna för att erhålla balansomslutningen (Bilaga 9). Vi har här 
förenklat antagit att omsättningstillgångarnas storlek är lika varje år. Balans-
omslutningen för respektive år multipliceras sedan med den önskade soliditeten för 
företaget. I våra beräkningar uppgår den till 20 procent vilket är Björklidens soliditets-
mål. Summan som erhålls visar då utgående eget kapital för perioden (Bilaga 5). 
 
Utifrån de beräkningar som nu är gjorda är det möjlig att räkna ut den utdelning 
(Bilaga 5) som sedan skall nuvärdesberäknas och ligga till grund för företagets värde. 
För att kunna nuvärdesberäkna utdelningen krävs det att man har en kalkylränta. Den 
kalkylränta som vi har använt oss av är beräknad utifrån WACC. 
 
För att kunna beräkna kalkylräntan med hjälp av WACC krävs uppgifter om soliditet, 
skattesatsen, genomsnittliga skuldräntan samt önskad avkastning på eget kapital 
(Bilaga 6). Vi har utgått från Björklidens soliditetsmål på 20 procent och skattesatsen 
för en ekonomisk förening är 28 procent. Den genomsnittliga skuldräntan beräknat för 
hela ekonomiska föreningen uppgår till 6,14 procent och det mål föreningen har på eget 
kapital uppgår till 7 procent. Detta ger en kalkylränta på 4,94 procent. 
 
En kalkylränta på 4,94 procent ger nuvärdesberäkningen 1/((1+4,94%)^n) där n står för 
året. Nuvärdet för respektive år multipliceras sedan med utdelningen för motsvarande 
år. 
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När nuvärdet på de utdelningsbara medlen är beräknat för respektive år kan dessa 
värden sammanställas för att få fram värdet på företaget enligt redovisningen i 
Tabell 4:2 nedan. 
 
Nuvärdet av utbetalningar år 1-5 samt år 6-oändligt 
    
Från Nutdel II     Från Nutdel II 

Beräkna resultat 
efter skatt för 5e 

prognosåret 
Dividera med 
kalkylräntan 

Värdet av 
utdelningarna 
år 6-  vid 5e 

årets slut 

Nuvärdefaktorn 
för en betalning 

om 5 år 

Nuvärdet av  
utdeningarna 

år 6- 

Nuvärdet av 
utdelningarna 

år 1-5 
Företagets 

värde 
       

4,377,472 4,94% 88,631,732 0.7858 69,647,541 15,143,103 84,790,643 
 
Tabell 4:1 Nuvärdet av utbetalningar år 1-5 samt år 6- oändligt 
 
 
Det finns då två utgångssätt för hur värdet beräknas. Antingen kan man räkna utifrån 
nuvärdet på utdelningarna för en period oändligt eller så att företaget likvideras vid 
periodens slut. Vi har valt att endast använda oss av metoden som räknar med att 
företaget kommer att fortleva under en överskådlig tid, vilket gör den andra metoden om 
likvidation olämplig att tillämpa. Vid den metod vi använt oss av har vi utgått från 
resultatet för det femte prognosåret dividerat med kalkylräntan (4,94 procent) vilket ger 
värdet för det sjätte året oändligt. Denna summa nuvärdesberäknas sedan och adderas 
till summan av nuvärdet för de utdelningsbara medlen för perioden ett till fem. Detta ger 
ett värde på Björklidens Fjällanläggningar på 84.790.643 kronor. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi den empiriska delen utifrån vår teoretiska referensram i 
uppsatsen. Vi följer den rubriksättning som vi använt oss av i teori och empiri avsnitten 
för att underlätta för läsaren. 
 
 

5.1 Avkastningsvärdering 
 
Vid genomförandet av vår avkastningsvärdering har vi utgått från resultaträkningen och 
tittat på vilka eventuella justeringar som kan tänkas vara nödvändiga för att uppnå ett 
rättvisande resultat. Detta tillvägagångssätt motsvarar det tillvägagångssätt som Hult83 
beskriver. 
 
Efter genomgång av eventuella justeringar kunde vi vid diskussionstillfället fann vi inte 
några poster som hade behov av justeringar. Enligt Hult84 måste eventuella element som 
inte är normala justeras bort för att få ett rättvisande resultat. 
 
Enligt Hult85 kan beräkningen av en avkastningsvärdering ske utifrån två tidsperspektiv. 
Antingen utifrån att avkastningen kommer utfalla under evig tid eller att avkastningen 
kommer att utfalla under en begränsad tid. Vid vår värdering har vi utgått från 
perspektivet att avkastningen kommer att ske under evig tid eftersom Björklidens 
Fjällanläggningar troligen kommer att drivas över en överskådlig framtid. Detta gör att 
metoden för avkastning under begränsad tid inte är aktuell. 
 
Vid val av kalkylränta har vi använt oss av WACC samt gjort en känslighetsanalys med 
olika kalkylräntor före skatt. Detta för att visa hur värdet på anläggningen varierar 
beroende på valet av kalkylränta. WACC är enligt Hult86 den teoretiskt mest korrekta 
metoden att använda vid fastställandet av kalkylräntan. 
 
Vid vår värdering har vi utgått från det budgeterade resultatet för år 2000 samt fyra 
historiska år för att beräkna det genomsnittliga resultatet. Enligt Hult87 bör allt 
värderingsarbete baseras på prognoser. En prognos för en skidanläggning kan dock vara 
svår att genomföra eftersom en anläggnings intäkter är väldigt beroende av vädret. Detta 
gör att vi valde en analys främst baserad på de historiska resultaten för att representera 
den framtida utvecklingen. Detta anser Hult88 vara gångbart om ingen större förändring 
väntas inträffa. 
 
Avkastningsvärdet enligt denna metod gav det näst högsta värdet på Björklidens 
Fjällanläggningar. Detta beroende på att avkastningsvärdet baseras på anläggningens 
resultat för ett antal år och dessa påverkas positivt av de naturtillgångar som finns runt 
anläggningen. Dessa naturtillgångar liknar de miljövärden som vi beskriver i avsnitt 3.5 
Miljövärden. Detta avsnitt beskriver mer ett miljöarbete hos företaget men eftersom 
Björklidens Fjällanläggningar har naturen i fjällvärlden som ett slags value added till sitt 
                                                 
83 Hult, 1998, s 82 
84 Ibid, s 89ff 
85 Ibid, s 83 
86 Ibid, s 98 
87 Ibid, s 87 
88 Ibid. 
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varumärke kan det anses öka företagets värde. Enligt Hult89 bör dock avkastnings-
värderingen endast användas när värderaren vill göra en snabb, grov uppskattning av 
företagets värde. 
 
 

5.2 Substansvärdering 
 
Den substansvärdering vi beräknat baseras på den balansräkning som sammanställts 
utifrån specifikationer från Björklidens ekonomiansvarig och från huvudkontoret. 
Substansvärdet har beräknats som summan av tillgångar minus skulder i den balans-
räkning vi kommit fram till. Enligt Hult90 kan detta beräkningssätt ses som en 
förenkling som ger en försiktig värdering. 
 
Öhrling91 anser att vid en substansvärdering kan de likvida tillgångarna och 
fordringarna värderas relativt enkelt medan de immateriella goodwillvärdena är svåra att 
värdesätta. Detta syns vid vår värdering genom att det värde som anläggningen får 
genom substansvärdering avsevärt understiger de övriga två metodernas värden. 
Orsaker till det låga värdet kan vara dels att vi avgränsat våra beräkningar så att inga 
justeringar till återanskaffningsvärden beaktats i balansräkningen. En annan stor 
anledning är att det som verkligen skapar värdet för en skidanläggning är naturen runt 
anläggningen och dessa värden finns inte med i balansräkningen. 
 
 

5.3 Nutdel 
 
Nutdel värderingen har vi gjort med utgångspunkt ur det resultat och den balans-
omslutning som vi har tagit fram. Resultatet är beräknat utifrån ledningens målsättning 
för resultatutvecklingen hos anläggningen. Det kan dock tänkas att dessa värden är 
alltför optimistiska då resultatet är svårbedömt beroende på bland annat samvariationen 
med väderförhållandet under säsongen. Balansomslutningen är beräknad utifrån 
anläggningens investeringsplan och de framtida bokförda värdena på anläggnings-
tillgångarna samt ett antagande vi gjort om att omsättningstillgångarna är konstanta 
under perioden. Enligt teorin i Hult92 skall balansomslutningen beräknas genom att en 
procentuell förändring på balansomslutningen för varje år tas fram och utifrån den 
procentsatsen beräknar man dess storlek för respektive år. Den metod vi har valt att 
använda ger ett tillförlitligt värde då vi har uppgifter på de investeringar Björkliden 
planerat de närmaste åren. 
 
Utifrån den kalkylränta vi beräknat genom att använda WACC påverkas nuvärde-
faktorn. WACC är som tidigare nämnt den teoretiskt riktiga metoden för att beräkna 
kalkylräntan vid Nutdel enligt Hult93. Värdena som ligger till grund för kalkylräntan 
genom WACC måste spegla korrekta värden hos företaget. Annars blir kalkylräntan 
missvisande vilket ger betydliga skillnader i värdet på företaget. 
 

                                                 
89 Hult, 1998, s 84ff 
90 Ibid, s 100 
91 Öhrling, 1998, s 25 
92 Hult, 1998, s 24ff 
93 Ibid, s 98 
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Vi har beräknat företagets värde utifrån att Björkliden kommer att drivas under 
överskådlig framtid. Det som talar för detta är att anläggningen har långtgående 
historiska anor samt att en likvidation av anläggningen skulle leda till stora värden då 
området måste återställas. Detta leder till att värdering utifrån likvidation av 
anläggningen inte anses trolig, därför har vi ej heller använt oss av den. 
 
Denna metod är den som ger det högsta värdet på anläggningen av de tre metoderna 
vilket även kan antas ligga närmast det marknadsmässiga priset vid en försäljning. 
Därför kan denna metod tänkas vara den mest lämpliga. Hult94 anser att denna metod 
går att använda vid värdering av alla typer av företag. Även tjänsteföretagen där 
humankapitalet genererar vinster som påverkar resultatet och därmed beaktas i Nutdel-
metoden. För en skidanläggning består humankapitalet snarare av två värden, 
”naturkapital” och den kunskap som personalen har för att nyttja naturkapitalet. 
Naturkapitalet bidrar till värdet genom att det är detta som gästerna huvudsakligen 
kommer för och kunskapskapitalet bidrar genom att skapa nöjda kunder som kommer 
tillbaka. Båda dessa bitar bidrar till skidanläggningens resultat och därmed beaktas 
dessa värden vid tillämpning av Nutdel. Att naturkapitalet påverkar resultatet anses även 
i avsnittet 3.5 Miljövärden där Bennett & James95 anser att det finns finansiella fördelar 
för företag som säljer produkter till marknader som till stor del påverkas av 
miljöavseenden. 
 

                                                 
94 Hult, 1998, s 34ff 
95 Bennett & James, 1998, s 55f 
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6. SLUTSATSER 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva hur en skidanläggning kan värderas utifrån ett 
säljarperspektiv. Vi har genomfört en värdering av Björklidens Fjällanläggningar utifrån 
tre befintliga värderingsmetoder där vi försökt att belysa olika problem vid värdering 
och på så sätt uppfylla vårt syfte. 
 
Det mesta talar för att Nutdel och avkastningsvärderingen är de metoder som bäst tar 
hänsyn till de värden som finns i och runt en skidanläggning. Det är dock väldigt svårt 
att beräkna värdet på den upplevelse som naturen runt anläggningen ger besökarna och 
än svårare att bedöma vilket värde detta skulle ha för företaget vid en eventuell 
försäljning. Men Nutdel och avkastningsvärderingen tar bättre hänsyn till dessa värden 
än substansvärderingen eftersom naturkapitalet inte är en post i balansräkningen. 
Naturkapitalet borde rimligtvis kunna tas in i balansräkningen i form av någon typ av 
goodwillpost som återspeglar det värde denna tillgång ger företaget trots att naturen inte 
ägs av företaget. Problemet om hur värdet på denna tillgång skall beräknas kvarstår 
dock. 
 
 

6.1 Slutkommentarer 
 
Den värdering vi har genomfört bygger på ett antal antaganden som har en stor 
påverkan på värdet för anläggningen. Detta påverkar främst avkastnings- och Nutdel-
värderingen genom att valet av kalkylränta spelar en stor roll för företagsvärdet. Vid 
beräkning av kalkylräntan med WACC har vi utgått från uppgifter får företaget. De är 
framför allt soliditeten och avkastningen på eget kapital som kan tyckas ha låga värden 
vilket i sin tur ger en låg kalkylränta och ett högt värde på företaget som följd. Skulle till 
exempel avkastningen på eget kapital ökas från 7 till 15 procent skulle det minska 
företages värde från 84.790.643 till 63.217.716 kronor, det vill säga en minskning med 
cirka 21,5 miljoner enligt Nutdel. 
 
Den stora skillnaden mellan de värden de olika metoderna ger var påtaglig. Skulle vi 
använt oss av en balansräkning som justerats till återanskaffningsvärdet skulle dock 
skillnaden minska något. En justering som vi upptäckte var att Björklidens 
fjällanläggning arrenderade marken vilken sedan upptas till taxeringsvärdet i 
balansräkningen. Värdet av denna mark skulle dock var betydligt högre vid en 
marknadsmässig värdering. 
 
 

6.2 Vidare forskning 
 
Vid vår undersökning har vi bland annat kommit fram till att en skidanläggnings värde 
till stor del skapas av den natur som finns i omgivningen. Därför vore det intressant att 
undersöka hur dessa värden mer precist påverkar värdet och hur en eventuell värdering 
av naturtillgången skall genomföras. Det vore även intressant att i en ny undersökning 
se hur detta naturvärde skiljer sig mellan olika anläggningar med skiftande natur. 
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Bilaga 1 
 
Resultatuppföljning 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 (B) 
Intäkter      
Summa rörelseintäkter 29,440,000 28,779,000 31,639,000 32,281,000 33,842,500 
      
Kostnader      
Summa rörelsekostnader 23,236,000 24,895,000 26,658,000 26,647,000 26,689,900 
      
Rörelseresultat 6,204,000 3,884,000 4,981,000 5,634,000 7,152,600 
Avskrivningar 1,234,000 1,159,000 1,273,000 1,291,000  
Räntor 1,518,000 1,370,000 1,300,000 1,400,000 3,000,000 
Resultat efter avskr. & räntor 3,452,000 1,355,000 2,408,000 2,943,000 4,152,600 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Balansräkning 
 
  1999 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Byggnader  13,164,574 
Mark & markanläggningar  1,294,182 
Maskiner & inventarier  1,111,965 
Fordon & datorer  51,216 
Liftar  20,347 
Summa anläggningstillgångar   15,642,284 
   
Omsättningstillgångar   
Lager  993,146 
Kundfordringar  213,519 
Övriga fordringar  15,000 
Förutbetalda kostn. & upplupna int.  516,894 
Kassa  10,965 
Summa omsättningstillgångar   1,749,524 
   
Summa tillgångar   17,391,808 
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital  4,660,760 
   
Skulder   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  1,429,960 
Övriga kortfr. skulder  200,000 
Upplupna kostn. & förutbet. int.  1,170,000 
Summa kortfristiga skulder  2,799,960 
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit  3,068,160 
Andra långfristiga lån  6,535,122 
Fonder  327,807 
Summa lånfristiga skulder  9,931,088 
   
Summa skulder   12,731,048 
   
Summa skulder & eget kapital   17,391,808 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Företagets avkastningsvärde 
  
Avser år 1996 1997 1998 1999 2000 (B) 
Bokförda intäkter (+) 29,440,000 28,779,000 31,639,000 32,281,000 33,842,500 
Intäkter som varit för låga (+)      
Intäkter som varit för höga (-)      
      
Bokförda kostnader (-) 23,236,000 24,895,000 26,658,000 26,647,000 26,689,900 
Kostnader som varit för låga (-)      
Kostnader som varit för höga (+)      
Justerat rörelseresultat (=) 6,204,000 3,884,000 4,981,000 5,634,000 7,152,600 
      
Bokförda avskrivningar (-) 1,234,000 1,159,000 1,273,000 1,291,000 0 
Bokförda avskr. är för låga (-)      
Bokförda avskr. är för höga (+)      
Justerat resultat efter avskr. (=) 4,970,000 2,725,000 3,708,000 4,343,000 7,152,600 
      
Bokförda ränteintäkter mm. (+)      
Lågt bokförda ränteintäkter (+)      
Högt bokförda ränteintäkter (-)      
      
Bokförda räntekostnader mm. (-) 1,518,000 1,370,000 1,300,000 1,400,000 3,000,000 
Lågt bokförda räntekostnader (-)      
Högt bokförda räntekostnader (+)      
Justerat res. efter fin. Poster (=) 3,452,000 1,355,000 2,408,000 2,943,000 4,152,600 
      
Extraordinära poster (+/-)      
Högt bokf. extraordinära poster (-)      
Lågt bokf. extraordinära poster (+)      
Justerat resultat 3,452,000 1,355,000 2,408,000 2,943,000 4,152,600 
      
      
  14,310,600     
Summa justerat resultat 14,310,600  Just. genoms. res. = ______________ = 2,862,120 
  Antalet år: 5  
 



 

 

Bilaga 4 
 
Grundvärden för beräkning av Nutdel I 
     
Balansräkning 1999  Resultaträkning 1999 

Omsättningstillgångar 1,749,524  Rörelsens intäkter 32,281,000 
Anläggningstillgångar 15,642,284  Rörelsens kostnader 26,647,000 

Balansomslutning 17,391,808  Res. före avskriv. 5,634,000 
Kortfristiga skulder 2,799,960  Avskrivningar 1,291,000 

Långfristiga skulder 9,931,088  Res. före fin. Poster 4,343,000 
Obesk. Eget kapital 0  Finansiellt netto 1,400,000 

Besk. Eget kapital 4,660,760  Res efter fin poster 2,943,000 

Balansomslutning 17,391,808  Extraordinärt netto 0 

   Res före dispositioner 2,943,000 
   Bokslutsdispositioner 0 

   Resultat före skatt 2,943,000 
   Skatt 882,900 

   Resultat efter skatt 2,060,100 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 
Beräkning av Nutdel II 
  
Beräkningsår: 2000 (B) 2001(P) 2002 (P) 2003 (P) 2004 (P) 
      
Årlig ändring   10% 10% 10% 10% 
Ber. res. f. skatt 4,152,600 4,567,860 5,024,646 5,527,111 6,079,822 
28% skatt 1,162,728 1,279,001 1,406,901 1,547,591 1,702,350 
Ber. res. ef. skatt 2,989,872 3,288,859 3,617,745 3,979,520 4,377,472 
      
Årlig ändring           
Ber. balansomslutning. 20,560,262 27,472,775 27,667,289 27,032,968 26,288,896 
Soliditetskrav 20% 20% 20% 20% 20% 
UB Eget kap 4,112,052 5,494,555 5,533,458 5,406,594 5,257,779 
      
IB Eget kapital 4,660,760 4,112,052 5,494,555 5,533,458 5,406,594 
Ber. res. ef. skatt 2,989,872 3,288,859 3,617,745 3,979,520 4,377,472 
UB Eget kapital 4,112,052 5,494,555 5,533,458 5,406,594 5,257,779 
Utdelning 3,538,579 1,906,357 3,578,842 4,106,384 4,526,286 
      
Nuvärdesfaktorn 0.9529 0.9081 0.8653 0.8246 0.7858 
      
Nuvärdet av  
utdelningarna 3,372,036 1,731,134 3,096,938 3,386,201 3,556,793 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
 
WACC 

 
Soliditet 20% 
Genomsnittliga 
Räntan 

6,14% 

Skatt 28% 
Avkastning på 
eget kapital 

7% 

  
  

Beräkning av 
WACC 

 

  
Skulder 3,54% 
Eget kapital 1,40% 
WACC 4,94% 
 



 

 

Bilaga 7 
 
Beräkning av balansomslutningen 

 2000 2001 2002 2003 2004 Avskrivning 
Bokfört värde 

2000 2001 2002 2003 2004 
Div. mindre invest. 400 500 500   20% 320 640 860 580 300 
Ombyggn. Etapp 1 3500     2.5% 3412.5 3325 3237.5 3150 3062.5 
Ombyggn. Etapp 2  3500    2.5% 0 3412.5 3325 3237.5 3150 
Renovering   500   2.5% 0 0 487.5 475 462.5 
Ommålning 75     2.5% 73.125 71.25 69.375 67.5 65.625 
Fjällbo  2000    2.5% 0 1950 1900 1850 1800 
Rest. Lapporten 400     2.5% 390 380 370 360 350 
Köket  500    20% 0 400 300 200 100 
byggn. Servishus  500    2.5% 0 487.5 475 462.5 450 
Renovering   100   2.5% 0 0 97.5 95 92.5 
renovering stugbytfn 100 100 100   2.5% 97.5 192.5 285 277.5 270 
Pistmaskin  1500    20% 0 1200 900 600 300 
Motvikt kåppas 100     20% 80 60 40 20 0 
liftlina grytliften  200    20% 0 160 120 80 40 
ombyggn. Serv.hus   500   2.5% 0 0 487.5 475 462.5 
Slipmaskin   200   20% 0 0 160 120 80 
kök restaurang 100 100    2.5% 97.5 192.5 187.5 182.5 177.5 
Renovering   100   2.5% 0 0 97.5 95 92.5 
Asfaltering 150     5% 142.5 135 127.5 120 112.5 
antagen investering     700  2.5% 0 0 0 682.5 665 
antagen investering     500  20% 0 0 0 400 300 
antagen investering      700 2.5% 0 0 0 0 682.5 
antagen investering      500 20% 0 0 0 0 400 
Summa värde inv.       4613 12606 13527 13530 13416 
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Utgående bokfört värde för tillgångar 00 - 04 
       

12/31/1999  12/31/2000 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004 
Bokf värde Avskrivning      

739.069 48.178 690.891 642.713 594.535 546.357 498.179 
1251.389 40.345 1211.044 1170.699 1130.354 1090.009 1049.664 

177 0 177 177 177 177 177 
5526.337 198.723 5327.614 5128.891 4930.168 4731.445 4532.722 

333 0 333 333 333 333 333 
1769.589 72.587 1697.002 1624.415 1551.828 1479.241 1406.654 
3282.803 210.972 3071.831 2860.859 2649.887 2438.915 2227.943 

45.113 2.374 42.739 40.365 37.991 35.617 33.243 
233.1 6.475 226.625 220.15 213.675 207.2 200.725 

919.659 27.499 892.16 864.661 837.162 809.663 782.164 
181.697 22.544 159.153 136.609 114.065 91.521 68.977 

14458.756 629.697 13829.059 13199.362 12569.665 11939.968 11310.271 
       

40.071 22.182 17.889 0 0 0 0 
125.132 41.32 83.812 42.492 1.172 0 0 
127.555 47.692 79.863 32.171 0 0 0 
173.159 109.476 63.683 0 0 0 0 
65.608 19.677 45.931 26.254 6.577 0 0 

224.483 125.62 98.863 0 0 0 0 
7.08 2.36 4.72 2.36 0 0 0 

318.787 173.958 144.829 0 0 0 0 
30.09 14.602 15.488 0.886 0 0 0 
4.248 4.248 0 0 0 0 0 
22.309 42.62 0 0 0 0 0 
24.659 67.991 0 0 0 0 0 
20.347 25.986 0 0 0 0 0 

1183.528 697.732 555.078 104.163 7.749 0 0 
       

Tot summa 
bokf. Tillg.  14384 13304 12577 11940 11310 
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Balansomslutning      

 2000 2001 2002 2003 2004 
Värde investeringar 4613 12606 13527 13530 13416 
Anläggnings Tillg 14384 13304 12577 11940 11310 
Omsättnings Tillg 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 
Balansomslutning 20560 27473 27667 27033 26289 
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INTERVJUGUIDE 

 

Allmänt, anläggningen: 
 
• Beskriv lite bakgrund om företaget? 
• Vad är och består företaget av? 
• Hur har det utvecklats? Varför? 
• Hur ser det ut inför framtiden? Något planerat? 
• Vilka kundsegment riktar Ni er mot? 
• Hur lång är säsongen? (Sommar/Vinter) 
• Vilka aktiviteter kan er anläggning erbjuda (Sommar/Vinter)? 
 

Nutdel: 
 

• Prognoser av balansomslutningen och utvecklingen på resultatet efter skatt för 
2000 – 2004. 

• Genomsnittliga skuldräntan, avkastningskravet på eget kapital 
 

Avkastningsvärdering: 
 

• Är ägarnas löner marknadsmässiga? Är övriga ersättningar marknadsmässiga? 
• Är semesterlönerna och arbetsgivareavgifterna på dem korrekt redovisade? 
• Finns det kundfordringar som har stor förlustrisk? 
• Är avskrivningarna på anläggningstillgångarna i nivå med det verkliga 

avskrivningsbehovet? 
• Har lånen marknadsmässiga räntor? 
• Vad sysslar det andra dotterbolaget med? Sker internhandel till 

marknadsmässiga priser inom föreningen? 
 
 

Substansvärdering: 
 

• Gå igenom vår schablonmässigt framräknade balansräkning 
• Gå igenom posterna för tillgångar och skulder 


