
 

Ekonomihögskolan  

Vt 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsvärdering av Betsson AB 
En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och Relativvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Ekonomistyrning FE 4203 

Författare: Serdar Akin 

Handledare: Dr. Jan Alpenberg 

Examinator: Dr. Christopher Von Kock 

 

  



 

 

Förord 

 

Denna uppsats har uppförts inför ett examensarbete för kursen Företag & Marknad III vid 

Växjö Universitet under vårterminen 2008. 

 

Jag vill passa på att tacka Dr Christopher Von Koch och Dr Jan Alpenberg för vägledning, 

stöd och insiktsfulla kommentarer som varit nödvändiga för denna uppsats. 

 

 



 
1 

Sammanfattning 

Kanditatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

Ekonomistyrning, FE 4203 15 Hp, Vt 2008 

Författare: Serdar Akin 

Handledare: Jan Alpenberg 

Titel: Företagsvärdering av Betsson AB: En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och 

Relativvärdering 

 

Bakgrund: För en individ är ett aktievärde baserad på de prognostiserade avkastningarna, 

diskonterat till ett nuvärde. För att lyckas med sin investering är en viktig faktor att veta vart 

detta värde kommer ifrån. En fundamental analys ramverk erbjuder verktygen för att värdera 

en tillgångs värde och samtidigt veta vart värdet kommer ifrån. Omvärldsfaktorer och 

företagets verksamhet analyseras och sätts i sin kontext. Betsson är ett tillväxtföretag som 

opererar inom den kontroversiella marknaden för spel. Marknaden är kontroversiell då flera 

stater reglerat marknaden för sina inhemska bolag, ofta ägda av staten själv. Ändock lyckades 

Betsson bli företag som hamnade i DN; s listan av årets vinnare på börsen.  

Syfte: Syftet är att jämföra värderingsmodellerna kassaflödesanalysen och Relativvärdering, 

vilket sker genom att värdera Betsson AB. 

Avgränsning: Betsson kommer att granskas från räkenskapsåren 1998 till 2004 och den 

fundamentala analysen gällande relativvärderingen avgränsas till Betsson.  

Metod: Uppsatsens metod är ett samspel mellan kvantitativ- och kvalitativ metod där en 

deduktiv slutsats dras utifrån teorin och empirin. Kunskapssyftet är att förklara 

tillvägagångssättet att beräkna ett värde på ett börsnoterar företag. 

Resultat och slutsats: Kassaflödesmetoden kräver mer inputs än relativvärderingen men när 

väl dessa är kontrollerade är det ett utmärkt verktyg för att värdera ett företag som Betsson. 

Relativvärderingen, korrekt utförd, torde mera fungera som ett komplement och ger en mer 

grundlig analys över dess bransch än kassaflödesvärderingen ger. 

Förslag till fortsatt forskning: Betsson operera på en marknad som lagstiftare försöker att 

reglera. Intressant vore att analysera investeringsprocessen för företag inom spelmarknaden 

och se om en realoption eller utfallsträd används som underliggande faktorer inför beslutet. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund kring företagsvärdering och dess teori. Denna åtföljs av 

en problemdiskussion vilket mynnar ut till syftet med studien. Avslutningsvis diskuteras 

avgränsningen och uppsatsen disposition.   

1.1 Bakgrund 

 

Figur 1 Betssons aktieprisutveckling, (Källa: Ecowin) 

En aktie är en ägarandel i ett företaget som ger innehavaren rätt till vinstutdelning och vid 

avyttring, aktiens värdeutveckling. För att en aktie skall kunna överlåtas är den 

handelsrättsligt ett löpande skuldebrev (aktiebrev).”Likt många andra tillgångar är 

nyckeln till en framgångsrik investering inte bara att kunna fastställa värdet på tillgången, 

utan även kunna härleda källan till värdet”.1  

Priset på en aktie bestäms av efterfrågan och utbudet på marknaden, och efterfrågan 

styrs av marknadens förväntning om potentiell avkastning på aktien. För ett mer 

förklarande exempel hänvisas till bilaga två. En fråga som intuitivt dyker upp är om det 

överhuvudtaget är möjligt att förutsäga en stegring på en aktie? Enligt den effektiva 

marknadsteorin (EMH), ”kommer information som hjälper till att förutspå ett pris på en 

aktie eller marknaden, generellt, omedelbart att inkorporeras i aktiepriset”.2 En intressant 

deskriptiv vetenskaplig artikel, som genom att sända ut enkätfrågor till 297 respondenter, 

vilka alla arbetar med någon form av aktievärdering, undersöker bland annat frågan om 

respondenternas inställning till bland annat EMH. Respondenterna till frågades om de 

håller med EMH vilket implicit antar att aktien vid vilken given tidpunkt alltid är korrekt 
                                                
1 Damodaran 2002:1 
2 Hall E.R 2002:431 
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prissatt och all form av värdering är värdelöst, av de 295 som svarade var det 2,7 procent 

som starkt höll med EMH, 34,2 procent hölls sig neutrala och 63,1 procent samtyckte inte 

alls till teorin.3  

Fama har utvecklat teorin och anger den effektiva marknaden i tre grader.4 Den 

första graden av effektiv marknad benämns som den svagare graden, den andra 

medelstarka graden och den tredje som den starka graden. I den första graden av 

effektivitet, anses marknadspriset reflektera historiska priserna på aktien, i den 

medelstarka formen speglar marknadspriset all offentlig information (till exempel 

tillkännagivande av aktiesplit, årsredovisningar etcetera) och till sist inkorporeras 

monopolitisk information (inside information) i marknadspriset.5 Den starkare graden av 

effektivitet innebär att en investerare ej skulle kunna tillgodogöra göra sig ekonomiska 

vinster genom att nyttja den monopolitiska informationen denne besitter, då 

marknadspriset redan reflekterar denna information. 

När en företagsvärdering utförs finns det två generella metoder för att utröna 

huruvida ett marknadsnoterat bolags aktie är felaktigt prissatt: fundamental analys och 

teknisk analys.6 Den tekniska analysen innebär att analysera marknadens historiska 

prissättning på aktien, ofta i form av aktiediagram, för att indikera om aktiens nuvarande 

marknadspris är under- eller övervärderad. En fundamental analys syftar till att bestämma 

värdet på ett företag på grundval av information om företaget och dess omvärld. Till 

skillnad från den tekniska analysen bestäms värdet av företaget genom dess fundamentala 

värden, det vill säga balansräkningen, resultaträkningen och framtida prestation.  

Det finns i huvudsak två utgångspunkter för att värdera ett företag: utifrån nuvärdet 

av framtida avkastning (avkastningsvärdering) eller värdet på tillgångar och skulder 

(substansvärdering).7 Avkastningsvärderingen innebär att diskontera de prognostiserade 

avkastningarna till en riskjusterad ränta. Den riskjusterade räntan är den avkastning som 

investeraren skulle kunna erhålla genom att investera i ett projekt med likartad risk. 

Substansvärdet utgör en skattning av företagets värde utifrån dess tillgångs- och 

skuldstruktur (det vill säga företagets substans) och erhålls genom att man beräknar de 

enskilda tillgångarnas och skuldernas nettovärde.8 Substansvärdering lämpar sig bäst på 

                                                
3 Block 1999:91 
4 Fama 1970:383 
5 Fama 1970:388 
6 Nilsson et al 2002:20 
7 Nilsson et al 2002:45 
8 Nilsson et al 2002:62 
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små privata företag vid företagsöverlåtelse eller om tillgång till specifikt detaljerad 

information om företagets tillgångar finns för analysen.9 

Förhållandet till marknadseffektiviteten med kassaflödesvärderingen är den att 

marknaden gör misstag och att dessa misstag genom tiden korrigeras. 10 I 

relativvärderingen antas marknaden göra misstag på individuella aktier men att 

aktiepriset är i genomsnitt korrekt prissatt.  

Användandet av nuvärdet som teknik för att värdera ett företag är inte så utbrett 

som en person som nyligen examineras från den finansiella disciplinen kan tänkas tro. 

Blocks undersökning visar att 45,7 procent av respondenterna aldrig använder nuvärdes 

teknik inför beslutsfattning.11 Även frågan om respondenternas användande av input till 

värderingsmodellerna behandlas i artikeln, där 133 respondenter angav att de använder 

kassaflödet som input och 156 stycken använde vinsten som input.12 För P/E-tal rankades 

variabeln tillväxt potential som viktigast.13 En annan vetenskaplig artikel undersökte 

aktieanalytikers rapporter om bolag som delades in i tre kategorier, dryckindustrin, 

elektronikindustrin och läkemedelsindustrin, alla listade i ”Londons stock exchange”.14 

Konklusionen av artikeln blev att P/E-tal utgör stöttepelare i aktievärdering överlag i 

dessa industrier och för värdering baserad på kassaflöden relativt bokföringsmässiga 

nyckeltal användes det sistnämnda mer i dryckesindustrin än läkemedelsindustrin.15 

1.2 Problemdiskussion  

Den svagare graden av marknadseffektivitet anger att marknadspriset redan reflekterar 

historiska aktieprisutvecklingen, vilket implicit förkastar en teknisk analys. Den 

fundamentala analysen bygger på information om företaget och dess omvärld och enligt 

den svagare formen av marknadseffektivitet kommer en aktieanalytiker att kunna räkna 

sig fram till om företaget är under- eller övervärderad. En uppsats som utfördes av 

Afanou och Hedengård angående marknadseffektiviteten på OMX 30, visade att 

marknaden var av den svagare graden.16 Konsekvensen av detta är att någon ekonomisk 

vinst ej kan inbringas enbart med hjälp av historiska priser. Även så visar 

undersökningen utförd av Block att övervägande del av de finansiella aktörerna inte 

                                                
9 Nilsson et al 2002:316 
10 Damodaran 2002,:466 
11 Block 1999:88 
12 Block 1999:89 
13 Block 1999:89 
14 Demirakos et al 2004 
15 Demirakos et al 2004:237 
16 Afanou et al 2005 
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samtycker alls med EMH. Majoriteten av respondenterna angav också att erfarenhet och 

utbildning var en viktig variabel för att avgörandet av portfölje förräntning.17 Den 

fundamentala analysens ramverk ger en viktig insikt i företagets omvärld och vilka 

faktorer som är viktiga att beakta. 

Kassaflödesvärderingen har två kassaflöden som är av intresse vid en 

aktievärdering: kassaflödet till företaget (FKFF) och kassaflödet till aktieägaren (FKFA).  

Skillnaden mellan dessa kassaflöden, FKFA och FKFF, är att det sist nämnda ingår 

kostnaden för främmande kapital i den genomsnittliga kapitalkostnaden och för FKFA 

den beaktas företagets kostnader för finansieringen med främmande kapital genom att 

räntekostnaderna dras av.18  

En aktieägare erhåller även årliga vinstutdelningar och ett aktievärde kan ske 

genom att diskontering detta kassaflöde.19”En utdelningsbaserad modell är dock känslig 

för den prognostiserade tillväxten och en liten förändring i tillväxten kan leda till absurda 

resultat”.20 Detta kan vara anledningen till varför Blocks undersökning visar att endast tre 

respondenter rankar utdelningen som första plats.21 En grafisk illustration visar 

utdelningsmodellen i bilaga ett.  

När en bedömning av företagets värde skall ske enligt relativvärderingen, har en 

värderare flera multiplar att välja emellan. En benämns; ”Price - Earnings ratio” som är 

ett multipel som beräknar värdet av aktien genom att dividera marknadspriset på aktien 

med företagets vinst per aktie. Denna multipel kan antingen estimeras genom nuvarande 

resultat per aktie eller ett förväntat resultat per aktie.22 När P/E-tal användas för att utröna 

om ett bolag är under- eller övervärderad innebär ett lägre värde relativt medelvärdet på 

de jämförande bolagen, att aktien är undervärderad. En annan multipel är ”price-book 

value ratios” som beräknas genom att marknadspriset på aktien divideras med bokfört 

värde på aktiekapitalet.23  

I kassaflödesvärderingen kommer värdet på bolaget att bestämmas av dess förmåga 

att generera kassaflöden, ceteris paribus (allt annat lika) kommer ett högre kassaflöde, 

lägre risk och högre tillväxt inbringa ett högre värde.24 P/E-tal kan modifieras så att de 

fundamentala värdena explicit beaktas vid beräkningen. De fundamental som används i 

                                                
17 Block 1999:91 
18 Nilsson et al 2002: 256 
19 Nilsson et al 2002: 247 
20 Damodaran 2002: 324 
21 Block 1999:89 
22 Damodaran 2002:454 
23 Damodaran 2002:455 
24 Damodaran 2002:19 
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relativvärderingen då är tillväxten, kassaflöden, ”Payout ratio”(utdelningskvot) och 

risk.25  

När en värdering av ett företag utförs med hjälp av två värderingsmetoder, med 

skilda tillvägagångssätt, är det tänkbart att resultatet inte blir desamma för bägge 

metoderna Exempelvis om kassaflödesvärderingens utfall är att aktien är övervärderad 

och relativvärderingens utfall är att aktien är undervärderat. ”Detta är vanligtvis en 

indikator på att branschen/sektorn är övervärderad jämfört med fundamenten”.26 Det 

omvända scenariot, är en indikation på att branschen/sektorn är undervärderad. Det 

optimala är när bägge värderingsmetoderna visar att aktien undervärderad, således kan en 

investerare profitera på investeringen när marknaden korrigerar detta misstag.27 

Problematiken kring att värdera med kassaflödesvärderingen är dess förknippade 

med osäkerheten kring utfallen av kassaflöden och en lämplig diskonteringsränta.28 

Nilsson et al anger att ”en företagsvärdering är inte ett exakt, obestridlig och korrekt svar 

på vad ett företag är värt, utan en subjektiv uppfattning på värdet baserad på värderarens 

analys, erfarenhet och kunskap”.29  

1.3 Problemformulering 

Figur ett ovan illustrerar att om en som investerat i Betssons aktie i slutet av år 2006 och 

sedan avyttrat den ett år efter, hade införlivat en avkastning på runt 325 procent i sin 

portfölj. Vilka styrkor och svagheter finns det mellan kassaflödesvärderingen och 

relativvärderingen när det gäller att upptäcka om Betsson är under- eller övervärderad. 

Problemformuleringen blir således: 

• Att jämföra kassaflödesvärderingen med relativvärderingen och utröna vad som 

eventuellt orsakar skillnaderna i värderingsmetodernas utfall.  

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att jämföra värderingsmodellerna: kassaflödes-

värdering samt relativvärdering och förklara dess styrkor och svagheter. För att uppnå 

huvudsyftet måste delsyftet bli att värdera Betsson med den fundamentala analysen. 

                                                
25 Damodaran 2002:19 
26 Damodaran 2002:958 
27 Damodaran 2002:958 
28 Block 1999:87 
29 Nilsson et al 2002:27 
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1.5 Avgränsning 

Företagens årsredovisningar avgränsat till år 2004. För kassaflödesvärderingen beräknas 

fritt kassaflöde till företaget och för relativvärderingen används multipler P/E-tal. 

Fundamentala analysen begränsas till företaget Betsson.  

1.6 Uppsatsen praktiska och teoretiska relevans 

Den teoretiska relevansen är att utröna varför populariteten utav en av finansteorins 

grundpelare inte vunnit tillräcklig pondus vid aktievärdering på analytikerna marknaden 

det vill säga nuvärdestekniken. Den praktiska relevansen är att förklara värderingarna 

styrkor och svagheter vilket ger en insikt redan för start vilka faktorer som en analytiker 

främst skall hantera med försiktighet. 

1.7 Uppsatsen fortsatta disposition 

 

 

Kap 2

Metod

•I detta kapitel presenteras modeller av verkligheten som använts för att genomföra denna
undersökning. Studiens validitet, datainsamling och uppsatsen genomförande behandlas.

Kap 3 

Teori

•Här invigs läsaren i de olika teorierna som ligger till grund för uppsatsen, avsnittet är tänkt
av ge läsaren en förståelse inför de operationaliseringarna som presenteras i uppsatsen, det
vill säga att göra den kvantitativa datan mätbar.

Kap 4

Empiri

•Här presenteras den kvantiatava och kvalitativa sekundära datan som insamlats och
operationaliserat. Empirin följer fundamentala analysens ramverk.

Kap 5

Analys

•Detta kapitel avser en samverkan mellan teori och empiri, det vill säga analysera den data
som operationaliserade i empirin. Detta sker i växelverkan mellan kvalitativa sekundär
datan (stategiska analysen) och kvantitaiva datan. Koncist uttryckt sätts all tillgänglig data
in i ett sammanhang.

Kap 6

•I detta kapitel presenteras svaret på problemformuleringen.

Kap 7 och

8

•Här presenters egna reflektioner om studiens genomförande, validiteten diskuteras  i 
samspel med den egna eventuella kritik. Förslag till vidare forskning presenteras.
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2 Metod 

I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssättet vid genomförandet av denna uppsats. 

Detta för att läsaren skall bilda sig en uppfattning om vilka förutsättningar och 

uppfattningar som legat till grund för studien. Här beskrivs de val som varit avgörande för 

uppsatsens genomförande och resultat, vilket följaktligen även innefattar val av metod och 

källor för dessa. 

2.1 Val av metod  

Det finns två metoder för att analysera och bearbeta data: kvantitativ och kvalitativ metod.  

Kvantitativ metod karakteriseras av flitigt användande av statistik, matematik och aritmetiska 

formler och ganska klara riktlinjer för hur man skall genomföra en undersökning.30 Det 

centrala vid kvalitativ metod är genom olika typer av datainsamlig, skapa en djupare 

förståelse av det problemkomplex som vi studerar.31 I denna studie görs ingen avgränsning 

av dessa två metoder utan att detta sker i växelverkan mellan kvantitativ och kvalitativt 

metod. När en strategisk analys genomförs är det primära att analysera företagets omvärld, 

vinstdrivare och företagspolitik för att således förmedla en kausalitet mellan dess kvantitativa 

data. ”När vårt syfte är att producera kunskap om samhället, organisationer /…/ finns det i 

princip två vägar att gå”.32 Den ena kallas för deduktion och andra för induktion. Eftersom 

denna uppsats kommer att utgå från givna teorier som referensram, kommer en deduktiv 

slutsats att dras, härledda från generella principer.   

2.2 Forskningsintresse 

Det finns tre forskningsintressen, den utforskande, beskrivande, och förklarande. Denna 

studie är det tredje steget i kunskapstrappan, det vill säga förklara fenomenets egenskaper 

och koppla ihop alla beståndsdelar som skall förklaras.33 Uppsatsen är baserad på att jämföra 

två värderingsmetoder genom att värdera ett företag. Studien är sålunda komparativ, vilket 

följaktligen innebegriper att jämföra och rangordna värderingsmetoderna i relation till 

varandra. För att nå en slutsats om värderingsmetoderna styrkor och svagheter, vilket implicit 

                                                
30 Andersen I 1998, s 31 
31 Andersen I 1998, s 31 
32 Andersen 1998:29 
33 Arvidson et al 2002:57 
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innefattar att vilken värderingsmodell som lyckas förutsäga att aktien är undervärderad, 

används ett företag vars aktieutveckling steg kraftigt mellan året 2007-08. Problematiken 

kring att använda historisk data samt att sätta ett värde på detta råder kring subjektiviteten. 

Det är ungefär som att med facit i hand lösa ett matematiskts problem. Undermedvetet 

kommer svaret styras mot att likna den i facitet. Därav kommer kunskapssyftet med denna 

uppsats att vara förklara kausaliteten mellan de fundamentala värdena, främst framtida 

tillväxttakten.  

När vi skall producera kunskap är det viktiga att vi är medvetna om vad vi ska använda 

denna kunskap till.34 Borum (1990:42)35 skiljer mellan följande kategorier av 

kunskapssyften:  

• Beskrivande  

• Explorativa/problemidentifierande  

• Förklarande/förstående 

• Diagnostiserande 

• Problemlösande/normativa 

• Interventionsorienterande 

Kärnfrågan i den förklarande undersökningstypen är vilka X är orsak till Y.36 X är en 

oberoende variabel och Y en beroende variabel, ofta uttryckta i matematiska formler. 

Exempelvis kassaflödesvärderingen, som är beroende av fritt kassaflöde till företaget, som i 

sin tur påverkas av räntabiliteten på totalt kapital, som i sin tur påverkas av företagspolitiken, 

det vill säga priset på produkten eller andra marknadsrelaterade aspekter. Det blir alltså ett 

slags ömsesidigt beroende mellan variablerna som till stor del beror på analytikerns 

uppfattning om bland annat företagets omvärld.   

Ett orsakssamband yttrar sig på så sätt att en förändring i den oberoende variabeln 

medför eller tenderar att medföra en förändring i den beroende.37 Sålunda erfordras att 

ekvationen ”företagsvärde” ska kunna manipuleras, exempelvis hur mycket förändras om 

tillväxten stegras med en procentenhet. För att manipulera ekvationen och finna ett 

orsakssamband erfordras även att hålla allt annat konstant, ceteris paribus som 

                                                
34 Andersen 1998:17 
35 Andersen 1998:18 
36 Andersen I 1998, s 21 
37 Arvidson et al 2002:281 
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nationalekonomin flitigt använder, eller beteckningen standardisering.38 Även kontrollkravet 

är viktigt att beakta. Kravet på kontroll av variabeln innebär att deras inverkan på den 

beroende variabeln ska kunna elimineras, kringgås eller mätas.39 

2.3 Datainsamling  

Datainsamling kan kategoriseras på två sätt, antingen genom primärdata eller genom 

sekundärdata. Empirin består bland annat av kvantitativ sekundärdata, årsredovisningar, som 

producerats av undersökningsobjekten. Årsredovisningarna är inhämtade från bolagens 

hemsidor. Statistisk information som aktiepriser och indexpriser är inhämtad från databasen 

Ecowin. Valutakursutveckling för undersökningsobjekten är inhämtad från Riksbankens 

hemsida. Statsobligationsräntan och BNP utvecklingen för Sverige och USA är inhämtad 

från Riksbankens hemsida. För Kanada är statsobligationsräntan inhämtade från Bank of 

Canadas hemsida och för England, Bank of Englands hemsida. För de sistnämnda ländernas 

BNP-utveckling är dess data inhämtad från Eurostats hemsida i fasta priser, det vill säga 

omräknade för inflation. Kvalitativa sekundärdata är inhämtad från årsredovisningen och 

Internetkällor. 

När en aktievärdering genomförs är det väldigt svårt att endast jämföra med inhemska 

aktier till följd av globaliseringen av de finansiella marknaderna. En utgångspunkt är att varje 

aktie skall jämföras med det land där företagets säte är belagt och vars omsättning till största 

del kommer från.40 Detta måste ske konsekvent, det vill säga statsobligationen, BNP och 

marknadsindex måste alla vara från samma land.  

2.4 Uppsatsen genomförande 

Ett av de viktigaste nyckeltalen för denna uppsats är betavärdena. Det allra praktiska vore att 

inhämta betavärden från någon av de många kommersiella affärssajterna och beräkna ett 

medelvärde under en viss period. En genomsökning skedde på de kändaste sajterna, 

affärsvärlden, finansportalen, Yahoo med mera, utan resultat. Sålunda återstod endast 

möjligheten till att operationalisera respektive bolags aktieprisutveckling till betavärden. 

Detta skedde med en regressionsanalys, vilket sedan omvandlades till ”Bottom-up” betas. En 

annan mycket viktig faktor för uppsatsen genomförande var att hitta bolag som Betsson 
                                                
38 Arvidson et al 2002:281 
39 Arvidson et al 2002:281 
40 Brealey et al 2006 
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kunde jämföras med. En problematik var att Internetspel är ett relativt nytt fenomen och 

många av de idag kända pokersajterna inte fanns innan år 2002, även Betsson.com som 

införlivades i koncernens produktmix, kan ej årsredovisningar erhållas längre bak i tiden än 

räkenskapsår 2005 . Inledningsvis valdes bolag som Betsson angav som konkurrenter i sin 

årsredovisning. Ett annat problem är att Betssons har en diversifierad verksamhet. 

Restaurangcasino konkurrerar i snäv mening inte med Boss Media som utvecklar mjukvara 

för Internetspel. Men i vid mening konkurrerar alla bolag som erbjuder nöje med varandra. I 

Storbritannien finns ett stort urval av spelbolag och därav kommer mer än hälften av bolagen 

väljas härifrån. Detta kan inverka på värderingsmodellen relativvärdering då det anges att 

jämförelseobjekten nödvändigtvis inte behöver vara ett liknande företag som Betsson, utan 

skall vara lika i risk, kapitalstruktur och tillväxt. Antalet bolag kommer att vara sju stycken. 

Tidperioden är baserad på det data som finns att inhämtas från databasen Ecowin. De bolag 

som Betsson skall jämföras med samt respektive marknadsindex är följande:  

FTSE All  Share index Tidsperod OMXS Tidsperiod

Wil l iam Hil l 2002/06-2004 Boss Media 1999/02-2004

Rank Group 1986/06-2004 Nasdaq global  select market composite index 

SportingBet 2001-2004 Cryptologic 2000/03-2004

Sportech 1994-2004 S&P/TSX Index (Toronto)

Chartwell 1995/05-2004

 

Tabell 1 Bolag som används i denna uppsats (Källa egen bearbetning) 

2.4.1 Val av företag 

För att uppnå huvudsyftet måste värderingsmetoderna applicera på något marknadsnoterat 

bolag. Valet av bolag, Betsson AB publika, grundar sig på att Betsson är verksam i en 

kontroversiell bransch, marknaden för spel. Denna marknad är uppdelad i två, en hårt 

reglerad där bland annat AB Svenska Spel besitter tillstånd till vadslagning i Sverige och en 

oreglerad marknad där utländska bolag via Internet erbjuder sina produkter till 

konsumenterna. Spelmarknaden är en lukrativ bransch, år 2004 var omsättningen cirka 36,5 

miljarder kronor på den svenska spelmarknaden.41 Statligt reglerade spelmarknader finns i 

                                                
41 Svenska Spel ABs årsredovisning 2004:6 
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stort sätt över hela världen. Betssons spelverksamhet sker i dagsläget genom vadslagning 

som förmedlas genom Internet, och för den som var någorlunda uppmärksam på börsen år 

2007 tillhörde Betsson, enligt DN:s ekonomi, årets vinnare. Årets aktiepris har dock minskat 

med 26 procent42, en faktor kan vara den allmänna oro som råder på de finansiella 

marknaderna. Betsson.com är etablerat i 15 länder, där den största geografiska marknaden 

utgörs av Norden, men Betsson växer sig allt starkare på den europeiska marknaden43. 

Betsson tvistar i ett antal länder om statens monopol för spel, ledningen har bland annat stämt 

svenska staten och detta ärende är uppe i EG-domstolen. Betsson förvärvades av 

Cherryföretagen i början av 2005, därav kommer Betsson att benämnas som Cherryföretagen 

fram tills förvärvet. 

2.4.2 Medelvärde 

 

Ekvation 1 Aritmetiska, geometriska, varians och standard deviation (Källa Körner et al 2002) 

När data är oregelbundna/oberäknelig ger det geometriska medelvärdet ett bättre 

approximativt utfall relativt aritmetiska medelvärdet.44 Vid beräkningar av längre historiska 

tidsperspektiv fungerar det geometriska medelvärdet bättre, till följd av att geometriska 

medelvärdet införlivar reinvesteringseffekten. Formeln ovan visar två geometriska 

medelvärden, den första lämpar sig bäst då data är uttryckt i procenttal och den andra 

omvandlar data till ett procenttal. För beräknandet utav riskpremium sker detta konsekvent 

genom att beräkningen utförs med hjälp av det geometriska medelvärdet.  

                                                
42 DN/ekonomi 10 mars 2008 
43 Betsson, årsredovisning 2006 
44 Damodaran A 2002:269 

Geometriska medelvärdet � �����
��� 	� � 
Slutvärde

startvärde
���  1 

Aritmetiska medelvärdet � ∑xn  

Varians � �� � 1�  1���  ���� 
Standard deviation � ��� � � 
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Standard deviationen (avvikelsen) är ett mått på hur mycket den statistiska data avviker 

utifrån medelvärdet.  

2.4.3 Val av riskfria räntan  

När en riskfri ränta skall tas fram för beräkningen av CAPM, förespråkas det att, den riskfria 

räntan bör ha samma löptid som det undersökta objektet.45 Här har jag använt mig av en 

tioårig statsobligation med månatliga observationer mellan tidsintervallet 1998-2004 för alla 

länderna. Valet av att använda statobligation som riskfri ränta är att det är staten som utfärdar 

dessa och risken för att en stat skall gå i konkurs anses som minimal.46 Den enda risken som 

en investerare riskerar är sålunda inflationen, vilket i de allra flesta moderna ekonomier 

ligger runt två procent.  

2.4.4 Val av riskpremium 

Differensen mellan avkastning på marknadsportföljen och den riskfria räntan är en viktig 

faktor bland annat i framräknandet av kapitalkostnaden.47 Den andra parametern som skall 

uppskattas för beräkningen av CAPM, är riskpremium. Det idag vanligaste sättet att utröna 

ett riskpremium är genom historiska avkastningen på ett marknadsindex. Implicit antas det 

att den framtida utvecklingen, i det långa loppet, kommer att likna den historiska 

utvecklingen. Priserna är enligt stängningskurs och månatliga observationer. 

Marknadsindexen som används i denna uppsats är: 

Tidsperiod

Standard and poors 500 financial index (USA) 2004-1989/09

FTSE all share index (UK) 2004-1986

OMXS (SV) 2004-1987

S&P /TSX 60 Index (CAD) 2004-1987

 

Tabell 2 Marknadsindex (Källa Ecowin) 

2.5.5 Betas uträkning 

I denna uppsats kommer ”Bottom-up” metoden att användas för att fastställa ett betavärde för 

företagen. Bolagens betavärden beräknas genom en regressionsanalys av de historiska 

                                                
45 Damodaran 2002 
46 Brealey et al 2006:147 
47 Fama 2002  
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avkastningarna med hjälp av dataprogrammet Excel. Uträkningen genomförs av månatliga 

observationer. Valet av jämförelseindex fattas genom att välja det index där det största 

möjliga antalet akter finns. För de engelska baserade företagen används exempelvis ”FTSE 

All Share Index”. Fördelen med att inkludera fler år är att ett större antal observationer kan 

erhållas och ett säkrare värde kan beräknas. 

2.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten avgörs av huruvida svaren skulle bli identiska om någon annan utfört samma 

forskning. Kvantitativa data som inhämtas dels från databasen Ecowin torde vara tillräcklig 

tillförlitliga då de baseras på externt material som uppdateras dagligen av Reuters. 

Årsredovisningarna som inhämtas från bolagens hemsida, är reglerade och måste följa de 

standarder som upprättas av ISAB och blivit granskade av flera oberoende revisorer. Detta 

torde stärka dess tillförlitlighet. Litteraturen, vetenskapliga artiklar samt uppsatserna torde 

också ha en hög tillförlitlighet då de granskats av forskare och redaktörer. När det gäller 

uträkningen och antaganden som görs av författaren så kan givetvis beräkningsfel och 

uppskattningsfel ske, detta är en mänsklig faktor, men ambitionen är att minimera 

subjektiviteten genom att testa och förklara de variabler som styr ett företagsvärde, samt att 

återupprepa beräkningarna. Ändock så är det viktig att återupprepa att en företagsvärdering 

är en subjektiv uppfattning om företagets framtida prestationer, baserade på historiska 

händelser.  

Validitet – ”att verkligen mäta det vi avser att mäta”.48 Syftet är att jämföra två 

värderingsmetoder genom att värdera Betsson AB publika. Trots användandet av 

matematiska och statistiska formler vilar ett företagsvärde på analytikerns kunskap om 

branschen och tidigare kunskaper. Det är inte förrän man börja lära sig som man inser hur lite 

man vet, och validiteten på utfallet av företagsvärdet är sålunda beroende på författarens 

begränsade kunskaper.  

 

                                                
48 Rosengren et al 2005:47 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med att presenteras den fundamentala analysen och dess ramverk. Sedan 

presenteras de teoretiska modeller som författaren valt att använda sig av. Här presenteras, 

och förklaras de teorier och modeller som använts för att analysera och bearbeta den 

kvantitativa sekundärdatan.   

3.1 Fundamental analys 

 

Figur 2 Den fundamentala analysens huvudmoment (källa Nilsson et al 2002) 

Syftet med den tre första analysformer är att ge värderaren information om företagets 

historiska utveckling. Värderaren förstår sålunda hur företagets verksamhet och hur denne 

presterat och hanterat framgångar som motgångar. Den viktigaste delen utgör den strategiska 

analysen. Det är här värderarens insikt och kunskap om företaget sätts på prov. Nedan 

förklaras ovanstående figurs beståndsdelar. 

3.1.1 Strategisk analys 

Strategiska analysens syfte är huvudsakligen att identifierar följande faktorer: 49  

• ”De faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst, det vill säga företagets 

vinstdrivare och” 

• ”De riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet. De 

huvudsakliga verktygen som används för att åstadkomma detta är branschanalys och 

konkurrensanalys.” 

Den strategiska analysen är av kvalitativ art och torde utgöra en av de viktigaste 

beståndsdelarna i den fundamentala analysen. Genom att utröna företagets bransch kommer 

slutprodukten/slutsatsen, att bli mera realistisk. Exempelvis om företaget opererar i en 

tillväxtmarknad är det tämligen vanligt att företagen koncentrerar sig på att organisk tillväxt. 

                                                
49 Nilsson et al 2002:75 
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Inom ramen för branschanalysen och konkurrensanalysen identifieras företagets vinstdrivare 

och riskfaktorer.  

Branschanalysen är viktig för att identifiera vilken lönsamhet som är att vänta. Enligt 

Porter påverkas den genomsnittliga lönsamheten inom en bransch av fem faktorer,50  

 
Figur 3 Faktorer som påverkar konkurrensen i en bransch (Källa Porter, Nilsson et al 2002:78) 

Konkurrensen mellan nuvarande företag i branschen innefattar att analysera graden av 

konkurrens samt på vilket sett detta sker. Exempelvis kan det hända att företag sänker sina 

kostnader till att underskrida tillverkningskostnaden för varan, dumpning, företaget syfte är 

att slå ut mindre lönsamma konkurrenter och när väl detta skett, höjer företaget priset på 

varan. Det finns fyra olika typer av marknadsstruktur; perfekt konkurrens- alla producenter är 

pristagare, monopol- producenten har ensamrätt på marknaden och där etableringshindren 

kan uppstå legalt eller av naturliga skäl, oligopol och monopolitisk konkurrens- där det finns 

många företag och inga etableringshinder men företag producerar lätt differentierad produkt 

med en viss grad av marknadsmakt. Att identifiera och kategorisera en marknadsstruktur är i 

praktiken inte lika lätt som teoriskt. Exempelvis att en marknadsaktör skall ta marknadspriset 

som given, fordrar också att perfekt information finns på marknaden, om aktör ett höjer priset 

på vara A så kommer alla konsumeter att gå till aktör två som inte höjt priset på vara A. 

Hot från nya aktörer; ekonomisk teori anger att så länge det finns ekonomiska vinster, 

så kommer marknadsaktörer att söka sig till den marknaden för att ta del av dessa vinster.51 

                                                
50 Nilsson et al 2002:78 
51 Krugman et al 2005 
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Här är inträdeshinder på marknaden viktiga att beakta, är ett inträde på en marknad förenat 

med höga fasta kostnader som inte kan återfås vid utträde med mera 

Hot från ersättningsprodukter; alla företag konkurrerar i vid mening med alla företag 

och branscher som producerar substitut produkter.52 Detta behöver nödvändigtvis ej vara att 

skillnaderna består i form eller utseende utan uppfyller samma kärnfunktion eller 

tillfredställer samma behov. En bingohall konkurrerar med Onlinespel då produkten fyller 

samma kärnfunktion för konsumenten, det vill säga nöje. 

Köparens förhandlingsstyrka; två faktorer bestämmer köparens styrka i förhållande till 

branschen: 53 

• Kundernas priskänslighet 

• Relativ förhandlingsstyrka 

Första punkten innefattar att analysera vad det är för produkt företaget tillför på den relevanta 

marknaden, till exempel är det en standardiserad produkt är det köparen som har en relativt 

stark förhandlingsstyrka. Företaget kommer sålunda ha svårt att höja priset på varan eftersom 

konsumenten lätt kan hitta en annan säljare som säljer till marknadspriset. Priskänsligheten 

hos kunden påverkas också av hur många säljare det finns på marknaden, ju färre säljare 

desto sämre förhandlingsstyrka.54  

Leverantörens förhandlingsstyrka; Är desamma som köparens förhandlingsstryka, sätt 

ur säljarens perspektiv. 

Konkurrensanalysen motiveras av att identifiera vilken strategi företaget tillämpar för 

att ta del av branschens lönsamhet. Det finns tre övergripande konkurrensstrategier ett bolag 

kan tillämpa och för att vara effektiv måste bolaget implementera alla strategier men vara 

absolut bäst på en av de tre följande strategierna:55  

• Kostnadsöverlägsenhet 

• differentiering och  

• fokusering.  

Kostnadsöverlägsenhet innefattar att företaget söker finna sin optimala 

kostnadsstruktur i syfte sänka priset för att tillverka sin produkt. Genom att vara bättre än 

sina konkurrenter kan företaget öka sin lönsamhet. Denna form av strategi kräver bra tillgång 

                                                
52 Nilsson et al 2002:83 
53 Nilsson et al 2002:84 
54 Nilsson et al 2002:84 
55 Nilsson et al 2002 
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till input och ständig förbättring av teknologin då konkurrenter tämligen lätt replikerar 

teknologin.  

Differentiering innefattar att företaget försöker att övertala sina konsumetrar att deras 

produkt skiljer från dess konkurrenter genom att erbjuda något karaktäristiskt. Denna form av 

strategi kräver att organisationen är utformad för att uppmuntra till kreativitet och 

innovation.56 Spel uppfyller exempelvis samma kärnfunktion men det finns en rad olika 

spelformer och inom varje spelform söker företagen erbjuda någonting som differentierar sig 

gentemot sina konkurrenter, kan vara återbetalningsgraden med mera.   

Fokusering innebär att företaget söker tillgodogöra en efterfråga inom en viss 

kundgrupp, ett segment eller en geografisk marknad (nischmarknad).57 Spelmarknaden 

karaktäriserar av stora statliga bolag som äger väletablerade distributionskanaler och där 

legala aspekter gör det omöjligt för ickestatliga bolag att träda in på marknaden. Sålunda är 

det enda som kvarstår för överlevnad att finna en nischmarknad, exempelvis Internet. 

3.1.2 Redovisningsanalys 

Huvudsyftet med redovisningsanalysen är att studera huruvida företaget faktiskt redovisar 

företagets verksamhet på ett korrekt sätt. Det finns tre potentiella huvudkällor till att det kan 

förekomma ”fel” i offentlig redovisningsinformation: 58 

• Fel på grund av allt för stela redovisningsregler, till exempel redovisningen av 

kostnader som FoU-utgifter där företagsledningen i Sverige har frihet att antingen 

kapitalisering eller kostnadsföra. (ISA-förordningen godkändes dock av Europa-

parlamentet och Ministerrådet vilket innebär att alla noterade bolag från och med år 

2005 skall upprätta sina koncernredovisningar med de standarder som utfärdats av 

ISAB).59  

• Fel på grund av felaktiga prognoser, till exempel svårigheter i att bedöma framtida 

inbetalningar, den externa redovisningen upprättas bland annat enligt periodiserings-

principen.  

• Fel på grund av ledningens val av redovisningsprincip, till exempel då ledningen har 

incitament för att höja lönsamheten genom att minska avskrivningarna till följd av 

kovenanter (åtaganden) som uppstått vid ett låneavtal.  

                                                
56 Nilsson et al 2002:88 
57 Nilsson et al 2002:88 
58 Nilsson et al 2002:109 
59 Smith 2006:71 
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Redovisningsanalysen är uppdelad i fem steg (ramverk): 60  

• Identifiering av de huvudsakliga redovisningsprinciper, till exempel kostnadsförs 

FoU-utgifter direkt eller aktiveras den genom successiv avskrivning? 

• Uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning. 

• Utvärdering av företagets redovisningsstrategi, finns det incitament för företags-

ledningen att manipulera vinsterna? 

• Utvärdering av kompletterande information, till exempel ger företagsledningen en 

förklaring till ökning/sänkning av årets vinst? 

• Identifiering av potentiella varningssignaler, till exempel förändringar i företagets 

redovisning. 

3.1.3 Finansiell analys 

I denna del av uppsatsen kommer longitudinell metoden att användas. Denna metod innebär 

att nyckeltalen studeras över en serie av år, helst en konjunkturcykel på fem år, för att se 

trender och trendbrott i form av förändringar i företagets verksamhet och prestation.61  

Den finansiella analysen kan struktureras utifrån följande dimensioner: 62 

• Nyckeltal som visar lönsamheten.  

• Nyckeltal som visar tillväxt. 

• Nyckeltal som visar finansiell balans 

• Nyckeltal som visar effektivitet. 

Följande nyckeltal används för att mäta företagets lönsamhet enligt genomsnittsmetoden:  

 
Ekvation 2 Lönsamhetstal (Källa Nilsson et al 2002: 143) 

                                                
60 Nilsson et al 2002:111 
61 Nilsson et al 2002:131 
62 Nilsson et al 2002:128-29 

Räntabilitet på totalt kapital ���� � Resultat före räntekostnader

Omsättning�  !  "
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Genomsnittligt totalt kapital�       !       "
Tillgångars omsättningshastighet

 

Genomsnittlig skuldränta � Räntekostnader

Genomsnittliga totala kostnader
 

Skuldsättningsgrad ��$� � Genomsnittliga totala skulder

Genomsnittliga eget kapital
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Dessa nyckeltal sätts samman för att uttrycka räntabiliteten på eget kapital enligt 

hävstångsformeln;  

 
Ekvation 3 Hävstångsformeln (Källa Nilsson et al 2002) 

Räntabiliteten på total kapital är oberoende av företagets kapitalstruktur, det vill säga 

opåverkad av företagsledningens finansieringspolitik. Detta räntabilitetsmått är beroende av 

företagspolitiken i övrigt, det vill säga, pris-, produkt-, marknads-, investeringspolitik 

etcetera.63 Detta förutsätter att företaget fritt kan välja mellan lånefinansiering och 

finansiering med eget kapital (riskvillig ägarkapital). Nyckeltalet Rt multipliceras med 

omsättningen för att mäta vinstmarginalen och tillgångarna omsättningshastighet. Dessa mått 

visar två strategiska val företaget kan göra för att öka Rt, högprisstrategin (öka 

vinstmarginalen) och lågprisstrategin (öka omsättningshastigheten). Pregnant uttryckt är 

vinstprocenten ett mått som beskriver resultatandelen för varje krona i omsättning.  

Resultatet av företagets finansieringsstrategi uttrycks som (Rt-Rs)S/E även kallad S/E-

bidraget.64 

Analysen av företagets finansiella balans innebär att analysera företagets likviditeten 

och dess soliditet, det vill säga den finansiell styrka. Dessa nyckeltal är följande: 

 
Ekvation 4 Finansiell balans (Källa Nilsson et al 2002:152-53) 

En vanlig tumregel för kassalikviditeten är att den bör vara minst 100 procent, det vill säga 

att företagets likvida tillgångar bör vara åtminstone så stora att de kortfristiga skulderna kan 

betalas65 Soliditeten visar oss att om det egna kapitalet ej växer i samma takt som 

tillgångarna så sjunker soliditeten (stiger skuldsättningsgraden).66  

                                                
63 Johansson et al 2005:30 
64 Johansson et al 2005:33 
65 Nilsson et al 2002:153 
66 Johansson et al 2005:23 
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3.2 Proforma 

Det finns olika tillvägagångssätt att prognostisera ett företags tillväxttakt baserad på 

kvantitativ data. Exempelvis att prognostisera resultat- och balansräkning genom att analys 

av historiska poster som utmynnar i en proforma för företagets kassaflöde. Prognosen består i 

huvudsak utav tre poster, företagets avskrivningar, företagets investeringar och 

rörelsekapital.67 Rörelsekapitalet är kapital som uppstår till följd av verksamhetens 

framåtskridande, exempelvis varulager, kundfordringar etcetera. Den generella definitionen 

av rörelsekapital är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, vilket bland annat 

Nilsson et al 2002 använder vid prognostisering av fritt kassaflöde till företaget. Denna 

definition modifieras enligt Damodaran när mätningen avser företagsvärdering.68 Likvida 

medel som kassa och säljbara värdepapper (finansiella placeringar) exkluderas. Anledningen 

till detta är att företagen oftast investerar dessa i statskuldväxlar eller någon annan form av 

riskfria värdepapper som inbringar en riskfri avkastning. Även räntebärande skulder tas inte 

med vid beräkningen av kortfristiga skulderna, detta då beräkningen är medtagen i den 

genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC).69 Allmänt gäller om omsättningen ökar (sjunker) 

kommer även att rörelsekapitalet att öka (minska). 

Kassaflödet till företaget kan förenklas till en matematisk formel:  

 
Ekvation 5 Beräkning av fritt kassaflöde till företaget (FKFF) (källa Damodaran 2002:383) 

Denna formel införlivar inte skatteförmånerna till följd av räntebetalningar, detta beror på att 

kostnaden efter skatt för skulder, då den redan införlivas i den genomsnittliga 

kapitalkostnaden (WACC). Skatteförmånen är att staten subventionerar räntebetalningen 

genom att göra denna är en avdragsgill kostnad i resultaträkningen. Kapitalutgifter utgörs av 

investeringar utav det operativa kapitalet under det gångna året (Finansiella, materiella och 

immateriella tillgångar).  

3.2.1 Tillväxttakt 

Tillväxten kommer att bestämmas genom att först ta hjälp av relevant information från den 

strategiska analysen, för att sedan med hjälp av proforma analysen, som underlag, estimera 

                                                
67 Nilsson et al 2002:254 
68 Damodaran 2002, s 261 
69 Damodaran 2002, s 261 

FCFF � EBIT (1-Skattesats)+avskrivning - kapital utgifter -∆ rörelse kapital 
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tillväxttakten. När ett företag skall expandera krävs investeringar i kapital. Räntabiliteten på 

totalt kapital är ett mått om hur pass väl företaget förräntar det totala kapitalet. Genom att 

multiplicera med reinvesteringstakten erhålls den förväntade tillväxten på företaget: 

 
Ekvation 6 Fundamental tillväxt (extraordinär tillväxt) (Källa Damodaran 2002:289) 

Reinvesteringtakten är ett mått på hur mycket företaget ”plöjer” tillbaka i företaget för att 

generera den framtida tillväxten. Kapitalutgifterna kan erhållas från företagens 

kassaflödesanalyser. Kassaflödesanalysen skall enligt redovisningsrådet (RR 7:8) utvisa 

företagets in- och utbetalningar under en period. Investeringsverksamheten skall bland annat 

utvisa utbetalningar för förvärv av anläggningstillgångar.   

Vid stabil tillväxt, det vill säga tillväxt i all evighet antas det att företaget ej kan växa 

mer än den övriga ekonomiska utvecklingen i landet. Den historiska BNP-utvecklingen kan 

användas som mått för detta. Sålunda kommer följande formel användas vid 

prognostiserande av reinvesteringstakten vid stabil tillväxt:  

 
Ekvation 7 Stabil tillväxt (Källa Damodaran 2002:385) 

Ett problem som kan uppstå är när EBIT (Earnings before interest and taxation) är 

negativt och när reinvesteringen är volatil. Problematiken kring EBIT kan lösas genom att 

analysera årsredovisningen och utröna om det finns extraordinära kostnader som kan dras av. 

Sålunda erhålls en modifierad resultaträkning där extraordinära kostnaden utesluts, samt 

måste skattefördelen uträknas och återföras. För att normalisera reinvesteringen används de 

ackumulerade reinvesteringar från 1998 till 2004 som sedan divideras med den ackumulerade 

EBIT.  

3.3 Kassaflödesvärdering (DCF) 

Demirakos et al undersökte bland annat varför analytiker väljer att utefter bokförnings-

mässiga tal värdera ett företag istället för kassaflödes baserade värderingar. Initialt jämfördes 

Reinvesterings takt � Tillväxt takt �BNP�
ROC

 

Förväntad tillväxt EBIT � Reinvesterings takt × Räntabilitet på totalt kapital (ROC� 
Reinvestering takt � kapitalutgifter –avskrivning +∆ rörelse kapital 

EBIT�1  Skattesats�  

ROC � EBIT(1-skattesats)

Totala tillgångar
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DCF med ”Residual Income Valuation” (RIV).70 Inledningsvis gjordes ingen distinktion 

mellan flerperiodsmodeller eller hybrida bokförningsmodeller. Undersökningen visade att 

analytiker övervägande använde DCF modellen för att värdera företagen, oberoende av 

företagets anläggningstillgångar.71 En faktor som angavs vara till fördel för DCF modellen 

var att företag med betydande immateriella tillgångar lättare värderas genom att 

prognostisera kassaflödet på, detta då redovisningsprinciperna inte fångar upp framtida 

avkastningar.72 Genom att expandera hypotesen till att jämföra mellan flerperiods- och 

hybrida kassaflödesmodeller mot RIV och andra hybrida bokföringsmodeller 

uppmärksammades en påfallande skillnad mellan industrierna. Som förväntat var de dryckes- 

och elektronikindustrierna som använde bokföringsmässiga värderingsmodeller och 

läkemedelsindustrin valde flerperiodsmodeller baserade på kassaflöden.73 En hybrid 

bokföringsmässig värderingsmodell är ”Econimic Value Added” (EVATM).74 

 
Ekvation 8 EVA (Källa Damodaran 2002:8 

EVATM diskonteras sedan till aktieägarnas förväntade avkastningskrav, exempelvis CAPM.  

Kassaflödesvärderingens alla beståndsdelar presenteras i bilaga fyra. 

Fortlevnadsprincipen innebär att företagets externa redovisning skall utföras som om 

företaget skal fortsätta sin verksamhet i all framtid, det vill säga tillgångarna skall ej anges 

till likvidationsvärdet. Kassaflödesvärderingen antar i princip samma sak, att företaget har ett 

evigt liv. Ekvationen nedan visar två perioder för att beräkna ett företags värde, den första 

perioden är under extraordinär tillväxt (fem år) och nästa fas är stabil tillväxt i all framtid. 

Stabil tillväxt i all evighet innefattar att företagets diskonteringstal skall omvärderas. En 

tumregel för betavärdet, är att den skall vara mellan 0,8-1,2 och att tillväxten inte är mera än 

den ekonomiska tillväxten i samhället (BNP).75  

                                                
70 Demirakos et al 2004:224 
71 Demirakos et al 2004:232 
72 Demirakos et al 2004:225 
73 Demirakos et al 2004:233 
74 Demirakos et al 2004:228 
75 Damodaran 2002:386 

EVATM��Avkastning på investerat kapital ‐kapitalkostnad�investerat kapital 
� rörelseintäkt efter skatt‐�Kapitalkostnad # investerat kapital � 
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Ekvation 9 Kassaflödesformeln (två stegs metoden) (Källa Damodaran 2002:388) 

När är en investering av den analyserade aktien lönsam enligt kassaflödesvärderingen? Jo då 

investeringskostnaden + nuvärdet av aktiens kassaflöden är större eller lika med noll.  

3.3.1 APV 

Ett annat sätt att beräkna ett företagsvärde är ”Adjusted Present Value” APV. Medans 

kassaflödesvärderingen använder WACC eller en annan riskjusterad ränta används i APV en 

diskonteringsränta baserad på, som om företagsvärdet vore helt finansierad av eget kapital, 

för att sedan ta hänsyn till de övriga finansieringseffekterna.76 Den allra viktigaste 

finansieringskällan enligt APV är den som subventioneras av staten genom att 

räntekostnaderna är avdragsgill i resultaträkningen. Damodaran anger tre steg gör att 

estimera ett företagsvärde enligt APV:77 

1. ”Estimera värdet på företaget utan skulder” 

2. ”Behandla nuvärdet av skattefördelen generat av skuldsättningen”  

3. ”Evaluera effekten av skuldsättningen genom att utvärdera sannolikheten att 

företaget skall hamna i konkurs och förväntade konkurskostnaderna” 

Punkt ett innefattar, koncist, att använda en ”Unlevered” beta (se Bottom-up metoden nedan) 

och multiplicera ”Unlevered” beta enligt CAPM. Punkt två innefattar nuvärdet av 

skattefördelen, vilket är skattesatsen multiplicerat med skulden. Punkt tre kan ske på olika 

sätt och det är viktigt att definiera konkurs innan detta är möjligt. Konkurs sker då företaget 

ej längre kan möta borgenärernas krav på betalning eller när företaget brutit mot en eller flera 

ackorduppgörelser, vidare är konkurskostnader en del av agentkostnaderna som uppstår till 

följd av skuldsättningen. Exempelvis genom att flera intressenter blir involverad i 

företagspolitiken vilket inskränker i företagsledningens arbete att driva företaget, då 

                                                
76 Brealy et al 2006:521 
77 Damodaran 2002:400 

Företagsvärde=� PQPPRS1 1TUQQVWX 1
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asymmetriska information antas mellan aktieägarna och ledningen ökar övervaknings-

kostnader.78 Den förväntade konkurskostnaden förklaras bäst genom en matematisk formel:  

 
Ekvation 10 Förväntade konkurskostnader (Källa Damodaran 2002:403) 

3.4 WACC 

För att diskontera kassaflödet till företaget används en genomsnittlig kapitalkostnad. Ett 

företags kapitalkostnad skall spegla vad det kostar företaget att finansiera den egna 

verksamheten, det vill säga, räntan på det egna kapitalet samt skulderna. Avkastningskravet 

långivare och aktieägare har, multipliceras med företagets kapitalstruktur uttryckt i 

marknadsvärdet. Det egna kapitalets marknadsvärde är priset på aktie vid en given dag 

multiplicerat med antal aktier företaget har utomstående.  

Skuldernas marknadsvärde kan beräknas genom att exempelvis se vilken rating 

företaget har. Ju mer skulder företaget ådrar sig desto mer ökar risken för att företaget skall 

försumma sina förpliktelser och sålunda kräver långivare högre ersättning för denna risk.79 

Ett sätt att beräkna marknadsvärdet på skulderna är genom en konstlad rating:  

 
Figur 4 Räntetäckningsgrad och ratings: Low market-cap Firms (Källa Damodaran 2002:209) 

Beroende på vilken räntetäckningsgrad bolagen har, adderas utspridningsmåttet till den 

genomsnittliga skuldräntan och sålunda erhålls kostnaden för dessa skulder.  

Marknadsvärdet på skulderna kan erhållas genom att definiera skulderna som en 

obligation och beräkna värdet genom följande formel: 

                                                
78 Jensen et al 1976:48 
79 Damodaran 2002:408 

Räntetäckningsgrad � EBIT

Räntekostnader
 

Räntetäckningsgrad Rating Utspridning Räntetäckningsgrad Rating Utspridning

Mer än 12,5 AAA 0,75% 2,5 til l 3 B+ 4,75%

9,5 ti ll  12,5 AA 1,00% 2 til l 2,5 B 6,50%

7,5 ti ll  9,5 A+ 1,50% 1,5 til l 2 B- 8,00%

6 til l 7,5 A 1,80% 1,25 til l 1,5 CCC 10,00%

4,5 ti ll  6 A- 2,00% 0,8 til l 1,25 CC 11,50%

3,5 ti ll  4,5 BBB 2,25% 0,5 til l 0,8 C 12,70%

3 til l 3,5 BB 3,50% mindre än 0,5 D 14,00%  

Förväntad konkurskostnad � Sannoliket för konkurs # konkurskostnader # "unlevered" företagsvärde 
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Ekvation 11 Marknadsvärde för skulder (källa Damodaran 2002:216) 

Dessa sätts sedan samman med formeln för WACC: 

 
Ekvation 12 Weighted Average Cost of Capital (Källa Nilsson et al 2002:240) 

3.5 Relativvärdering 

Med relativvärderingen estimeras värdet på ett företag genom att analyserar hur företag i med 

liknande tillgångar är prissatta. För att detta skall vara görbart måste först standardiserade 

priser utformas.80 För att undvika ett felaktigt användande av multiplar måste analytikern 

följande fyra steg.81  

1. ”Försäkra sig om att multiplar är definierad konsekvent och att mätningen är enhetligt 

mellan företagen som används för jämförelsen” 

2. ”Att vara uppmärksam på hur multiplar distribueras för hela marknaden” 

3. ”Att analysera multipel och förstå inte bara vilka fundamental som bestämmer 

multipeln utan också hur en förändring inom dessa fundamental överförs i en 

förändring i multiple” 

4. ”Att hitta rätt företag för att använda för jämförelsen och kontrollera olikheterna som 

består tvärsöver företagen” 

3.5.1 P/E-tal 

Den konventionella P/E-talet är att dividera marknadspriset med avkastning per aktie. Detta 

tar dock inte hänsyn till företagens fundamental. Kassaflödesvärderingen är en funktion av 

tre variabler, bolagets kapacitet att generera kassaflöden, förväntade tillväxt och den risk 

                                                
80 Damodaran 2002 
81 Damodaran 2002:458 

Där S � Skuldernas marknadsvärde 
�efgg � h�h 1 i� # �$�1  jg� 1 i�h 1 i� # Rk 

E � egna kapitalets marknadsvärde Rl �  Genomsittliga låneräntan Rn � Aktieägarnas förväntade avkastning To � Skattesats 

Marknadsvärde skulder � Räntekostnader×p1 1
(1+Räntesats)�
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associerad med dess kassaflöden,82 om kassaflödena skulle inträffa med 100 procentig 

säkerhet skulle dessa diskonteras med den riskfria räntan. Varje multipel är en funkton av 

dessa tre variabler och sålunda kan P/E-tal utvecklas till nedanstående formel där 

fundamentala värdena explicit framkommer och dess relation till P/E-talet är:83  

1. ”Payout ratio” (utdelningskvot) och räntabilitet på eget kapital under extraordinär 

tillväxt och stabil tillväxt. P/E-talet ökar (sjunker) när räntabiliteten på eget kapital 

ökar (sjunker) 

2. Risken genom diskonteringsräntan. P/E-tal sjunker (ökar) när risken ökar (sjunker) 

3. Den förväntade avkastningens tillväxttakt. P/E-tal ökar när tillväxttakten ökar under 

förutsättningen att räntabilitet på eget kapital är större än avkastningskravet på aktien 

(CAPM).  

Demirakos et al anger att tidigare studier visar att P/E-tal genom komparativ värdering 

fungerar tämligen bäst då industrin karakteriseras av fyra egenskaper:84 

• ”Tämligen konstant eller stabil tillväxt” 

• ”När kapitalkostnaden, redovisningsprinciper och kapitalstruktur är jämförbara 

mellan företagen och” 

• ”När kortvariga intäkter utöver det normala kan identifieras och exkluderas från 

analysen” 

Eftersom spelmarknaden är en tillväxtmarknad kommer ett antagande om att företagen 

kommer att växa under en extraordinär tillväxt i fem år och sedan en stabil tillväxt. Sålunda 

används en tvåstegsmodell, enligt nedanstående formel: 

                                                
82 Damodaran 2002:460 
83 Damodaran 2002:472  
84 Demirakos et al 2004:224 
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Ekvation 13 Price/Earnings ratio (P/E-tal) (Källa Damodaran 2002:472) 

Medelvärdet av de jämförande bolagen kommer att vara det som avgör om Betsson är 

undervärderat respektive övervärderat. Den förväntade tillväxttakten bestäms med den 

fundamentala tillväxten (se sektion 3.2.1.)  

3.5.2 PBV-tal 

Marknadsvärdet på eget kapital/aktie reflekterar marknadens förväntningar om framtida 

avkastningar dessa skall inbringa i investerarnas portfölj. Bokfört värde på det egna kapitalet 

är skillnaden mellan bokfört värde på tillgångarna och bokfört värde på skulderna.85 ”Price to 

book ratio” PBV är marknadspriset per aktie dividerat med bokfört aktiekapital per aktie. 

Anledningen till varför investerare anser att PBV är ett användbart multipel är bland annat att 

bokfört värde är ett stabilare värde än marknadspriset. Den externa redovisningen styrs av 

försiktighetsprincipen, det vill säga tillgångar skall värderas till anskaffningspriset minus 

ackumulerade avskrivningar vilket till skillnad för marknadspriset är den förväntade 

avkastningen under tillgångens livstid. Även företag som har ett negativt resultat som inte 

kan värderas med den konventionella P/E-talet kan värderas med PBV.86 

Block undersökte respondenternas val av input och ange dess betydelse i rank, för 

bokförda värden var endas fem analytiker som angav den som betydelsefull vid 

aktievärdering.87 Detta kan ha att göra med redovisningsprincipens värdering av immateriella 

tillgångar.   

                                                
85 Damodaran 2002:511 
86 Damodaran 2002:511 
87 Block 1999:89 

rsirhs �
Payout ratio×�1 1 .� # t1  �1 1 .��S1 1 /n,VWX�v/n,VW  . 1 Payout ratio×�1 1 .�� # �1 1 .��S/n,l^  .�XS11 /n,VWX  

Payout ratio � 1 förväntad tillväxttakt/Räntabilitet på eget kapital 
Där irhs � resultat per aktie, nuvarande år . � extraordinär tillväxttakt           /n,VW � CAPM vid extraordinär tillväxt            /n,l^ � CAPM under stabil tillväxt 

Payout ratio � utdelningsandel under de första n åren r�wxy'� � utdelningsandel vid stabil tillväx               .� � stabil tillväxttakt för all evighet 
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3.6 CAPM 

Att investera i en aktie innefattar en högre risk än att investera i exempelvis statsobligationer, 

som är riskfri då statens garanterar att investeraren kommer att erhålla det nominella beloppet 

vid slutdagen. Sålunda är risken vid införskaffandet av en aktie, enligt CAPM tvåfaldig, dels 

vad investeraren avstår ifrån genom att investera i en aktie (alternativkostnaden) samt 

kostnaden för den högre risken, systematiska risken. CAPM antar att den marginella 

investeraren är diversifierad och sålunda endast utsätts för den systematiska risken, vilket är 

ett uttryck för de markoekonomiska variabler som ej går att diversifiera bort (inflation, 

räntehöjningar med mera).88 Ekonomisk teori antar att marknader rör sig mot jämvikt. 

Jämvikt på en marknad är då ingen marknadsaktör kan profitera genom att agera 

annorlunda.89 En investerare kan alltså endast erhålla en högre avkastning på sin investering 

genom att ådra sig en högre risk, det vill säga, den risk som tillgången ger till 

marknadsportföljen.90 Det linjära förhållandet mellan förväntad avkastning 

(avkastningskravet) och betavärdet (risk) uttrycks enligt CAPM med följande formel:91 

 
Ekvation 14 Capital Asset Pricing Model (Källa Damodaran 2002:71)  

Formeln anger tre inputs för att fastställa en tillgångs avkastningskrav: 92  

• ”Den riskfria tillgången som ger ett uttryck för investerarens förväntade avkastning 

med säkerhet under samma tidshorisont som analysen.” 

• ”Riskpremium som investerare kräver för att investera i marknadsportföljen, som 

inkluderar alla riskfyllda tillgångar på marknaden, istället för de riskfria tillgångarna.” 

• ”Betavärdet mäter den extra risk tillförd av investeringen till marknadsportföljen.” 

CAPM har kritiserats för att sakna verklighetsförankring, bland annat antar CAPM att 

investerare har homogena förväntningar angående förväntade avkastning och risk samt att det 

                                                
88 Sharpe 1964:441 
89 Krugman et al 2005:13 
90 Sharpe 1964:425 
91 Nilsson et al 2002:230 
92 Damodaran 2002: 71 

i��^� � �^ 1 z^�i��{�  �^� 
Där E��^� �  är den konstruerade portföljens avkastning               �^ � riskfria räntan i��{� � är marknadsportföljens förväntade avkastning                z^ � beta på tillgången 
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är möjligt låna ut obegränsade mängder pengar till den riskfria räntan.93 Trots det är CAPM 

den allra vanligaste metoden inför arbetet med att värdera en tillgång. 

3.6.1 APM 

En av polemikerna kring CAPM är Ross (1976) som utvecklade en alternativ teori till att 

hantera risk, teorin/modellen benämns ”Arbitrage Pricing Model” APM. Antaganden bakom 

denna teori är att, om en investerar kan investerar riskfritt och inbringa mer än den riskfria 

räntan har investerarna funnit en arbitrage möjlighet.94 En arbitrage möjlighet kan inte finnas 

kvar länge då investerarna exploaterar möjligheten snabbt och marknaden återigen hamnar i 

jämvikt. Även om CAPM och APM inkorporerar marknadsrisken skiljer sig APM genom att 

den mäter den annorlunda. Matematiskt uttryckt: 

 
Ekvation 15 Arbitrage Pricing Model APM (Källa Damodaran 2002:72) 

Vilka faktorerna är säger teorin ingenting om, men det kan vara faktorn oljepris, faktorn ränta 

med mera.95 Företagen har olika makroekonomiska faktorer som påverkar dem, ett oljebolag 

påverkas av oljepriset som då anpassar sin utvinning kring detta pris. Om faktorn 1 snappar 

upp en oförutsedd förändring i oljepriset, kommer β1 att bli högre för oljebolaget än en ett 

annat företag. APM basera på att den förväntade riskpremium på en aktie skall associeras 

med varje faktor och aktiens känslighet till varje faktor. Sålunda är formeln:96  

 
Ekvation 16 Förväntad riskpremium enligt APM (Källa Brealys et al 2006 :199) 

Formeln ovan gör två uttalanden:97 

1. ”Om värdet noll läggs in i varje β i formeln, kommer den förväntade risk premium att 

vara noll. En diversifierad portfölj som är konstruerad till att ha noll känslighet till 

                                                
93 Nilsson et al 2002:238 
94 Damodaran 2002:72 
95 Brealys et al 2006:199 
96 Brealys et al 2006:199 
97 Brealys et al 2006:199 

Förväntad riskpremium � |  |} � z�S|}~�^���  |}X 1 z�S|}~�^���  |}X1. .. 

� � i��� 1� 1 � � � 1 �z�P� 1 z�P�1. . . z�P�� 1 � Där z� � Investeringens känslighet till oförutsedd förändring i faktor j P� � Oförutsedd förändring i faktor j 
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varje markoekonomisk faktor är riskfri och sålunda skall den prissättas som om den 

gav en avkastning i relation till den riskfria räntan. Annars så uppstår en arbitrage 

möjlighet vilket skulle innefatta att en investerare skulle kunna låna till en riskfri 

ränta och få en avkastning som överskrider den riskfria räntan.”  

2. ”En diversifierad portfölj som är konstruerad till att ha en exponering till faktor ett 

kommer att inbringa en risk premium, som står i direkt proportion till portföljens 

känslighet till den faktorn. Exempelvis, om två portföljer konstrueras, A och B, som 

båda är känslig till faktor ett. Om A är dubbelt så känslig till faktor ett, relativt B, så 

måste portfölj A inbringa den dubbla risk premium. Därav kommer en investerare 

som delar sina pengar lika mycket mellan statsobligationer och portfölj A att ha exakt 

samma känslighet till faktor ett som portfölj B och inbringa samma risk premium. 

Skulle den kombinerade portföljen inbringa en högre avkastning än portfölj B skulle 

en arbitrage möjlighet uppstå, investeraren som håller i portfölj B skulle kunna 

avyttra denna och investerar överskottet i den kombinerade portföljen.”   

APM ger ett bra utfall på den förväntade avkastningen om analytikern kan 1) identifiera de 

makroekonomiska faktorerna, 2) operationalisera den förväntade riskpremium på varje faktor 

och 3) mäta känsligheten av varje aktie till dessa faktorer98 

3.7 Betavärden 

I CAPM är ett betavärde för en investering den risk denne investering tillägger till 

marknadsportföljen.99 Standard proceduren för att estimera ett betavärde är en regression av 

aktiens avkastning (Rj) mot marknadens avkastning (Rm): 

 

                                                
98 Brealys et al 2006:201 
99 Damodaran 2002:182 

    ��� � varians i marknadsportföljen 

�� � � 1 (�{ Där a � intercept från regressionen 

b � lutningen av regressionen=  z� � Qx��), �����  

Qx��), �� � 1&��)^  ����
��� S�^  ���X 

Där � Cov �i,j�är kovariansen mellan aktien och marknaden  �)�^ �  observerad avkastning på aktie(i) i period t  ���^ �  observerad avkastning på marknadsindex (j) i period t �� � genomsnittlig avkastning för aktie(i)     �� � genomsnittlig avkastning för marknadsindex���      z� � betavärde för företaget 
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Ekvation 17 Estimering av betavärde (Källa Damodaran 2002) 

Lutningen i regressionen motsvarar betavärdet på respektive aktie och är ett mått på den 

inneboende risken i aktien. Interceptet av regressionen renderar till en mått av aktiens 

prestation under perioden av regressionen relativt CAPM.100 "Om a � �}�1  z�… aktiens utfall blev bättre än förväntat under regressionsperioden" "� � �}�1  z�. . .aktiens utfall enligt med den förväntade under regressionsperioden" "� � �}�1  z�. . .aktiens utfall blev sämre än förväntade under regressionsperioden" 
Differensen mellan a och �}�1  z� kallas ”Jensens alpha” och utfallet leder till ett mått om 

investeringen i fråga inbringat, mer eller mindre, än den förväntade avkastningen, givet både 

marknadsprestation och risk.  

Den tredje statistik som erhålls vid en regressionsanalys är ”R-squared (R2)”. Medan 

den statistiska förklaringens av detta mått är att den mäter förträffligheten av regressionen, är 

den ekonomiska förklaringen till detta mått att; estimering av den risk som kan hänföras till 

marknadsrisken, (1-R2) är då hänförligt till bolags specifika risker.101  

3.7.1 Bottom up beta 

Traditionella betavärden är ett omdiskuterat ämne, dels genom att utröna betavärden baserade 

på historisk data antas det implicit att framtiden kommer likna historiska utvecklingen. 

”Bottom-up” ansatsen fokuserar kring tre fundamentala värden som är specifikt ett företag: 

102 

• Företagets affärsområde; eftersom beta mäter risk relativt till en marknadsindex, 

innebär detta att ju mer en företag är känslig till marknadsförhållanden, desto högre 

betavärdet. Således, ceteris paribus (alla annat lika), kommer cykliska företaget (till 

exempel stål och metall) att ha betavärden högre än icke cykliska företag (läkemedel). 

• Företagets kostnadsstruktur; det vill säga relationen mellan fasta kostnader och rörliga 

kostnader. Ett företag mer höga fasta kostnader relativt till totala kostnader kommer 

att ha en ökad rörlighet kring rörelsens intäkter. Ceteris paribus, innefattar detta att en 

högre varians om rörelsens intäkter, leder detta till högre betavärde. 

• Företagets finansiella struktur; ceteris paribus, kommer en ökning av företagets 

finansiella struktur leda till högre betavärde.  

                                                
100 Damodaran 2002:183 
101 Damodaran 2002:182-83 
102 Damodaran 2002:193 
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Ekvation 18 Bottom-up beta (Källa Damodaran 2002:195)  

Enligt denna ansats, estimerar betavärdet genom tre steg:103 

1. Identifiera företagets bransch  

2. Finna andra publika företag och ta fram dess betavärden enligt gängse metod och 

räkna ut genomsittliga betavärde och  

3. Estimera ett viktat genomsnitts beta för branschen där företagens relativa viktade 

skuldsättningsgrad används (Unlevered beta). 

3.7.2 Redovisningsbeta 

Ett annat sätt att estimera ett betavärde för ett företag är att använda den externa 

redovisningens avkastning istället aktiens avkastning på den finansiella marknaden. ”Det 

finns vidare tre potentiella fällor i att använda redovisningsbeta”.104  

1. Den externa redovisningen baseras på matchningsprincipen, det vill säga att intäkter 

skall matchas mot dess kostnader, vilket stabiliserar ett företag någorlunda. Detta 

resulterar i att ett högrisk företag verkar vara mindre riskabelt företag och viceversa 

för ett lågrisk företag 

2. ”Redovisningen styrs av icke rörelsebetingade faktorer som avskrivningar eller olika 

lagervärderingar (FIFO).”  

3. ”Den externa redovisningen utges kvartalsvis eller årligen vilket innebär mindre 

observationer och låg ”R-squared”, högt standard fel.” 

 

                                                
103 Damodaran 2002:192 
104 Damodaran 2002:203 

Unlevered betaaffärsområde � beta�k��R��R �ö�kR��/ �1 1 �1  skattesats� # �skuldsättningsgrad�k��R��R �ö�kR���� 
Levered beta � unlevered beta×�1 1 �1  skattesats� # �skuldsättningsgrad�� 
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3.8 Konceptuella modell 

 

Ovanstående ramverk illustrerar de beståndsdelar som skall mynna ut i ett aktievärde. 

Värderingsmodellen P/E-tal går inte vidare i modellen ovan, utan det är kassaflödes-

värderingen som illustreras. 
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4 Empiri  

I det följande kapitel presenterar jag den data som samlats in och bearbetas enligt teorin och 

metoden. För presentationen av fundamentala analysen har erforderlig information inhämtas  

från Cherry/Betssons årsredovisningar mellan räkenskapsåren 1998-2004. Endast sådan 

information som är tagna från en annan källa än Cherrys årsredovisningar. I slutet av varje 

förklaring av Cherrys affärsgren presenteras en graf som illustrerar dess omsättning och 

rörelseresultat.  

4.1 Strategiska analysen 

Cherryföretagens huvudsakliga verksamhet bedrivs inom Sverige och fokuseras kring 

restauranger, bingohallar och nöjesparker samt ombord på fartyg i internationellt trafik. 

Cherry har varit verksam inom spelbranschen sedan 1960-talet. År 2004 indelas Cherrys 

affärsverksamhet till tre områden: Cherry Online, Net Entertainment och Cherry Casino. 

Cherry Online erbjuder spel genom Internet, Net Entertainment är leverantör av mjukvara 

med inriktning av spel och Cherry Casino innefattar affärsverksamheterna Restaurangcasino, 

Maritimt spel och Nya marknader.  

4.1.1 Spelmarknaden 

 

Figur 5 Svenska spelmarknadens utveckling mellan 1995-2004. (Källa lotteriinspektionen) 

Den svenska spel- och lotterimarknaden är reglerad. Riksdagen har bestämt att endast vissa 

aktörer ska finnas på den svenska spel- och lotterimarknad.105 Detta innebär att näringslivet i 

                                                
105 Lotteriinspektionen 
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princip är utestängd från den svenska spelmarknaden. Undantag erhålls om spelen är av typen 

förströelse, det vill säga spel med låga insatser och låga vinster. Den svenska 

monopolmarknaden skyddas genom att staten anger att spel är en form av missbruk, där den 

enskilde konsumenten riskerar ekonomiska och sociala svårigheter. De huvudsakliga 

aktörerna på den svenska spel- och lotterimarknaden är AB Svenska Spel, AB Trav och 

Galopp (ATG) och folkrörelserna. AB Svenska Spel är ett helägt statligt bolag. ATG ägs av 

hästsporten. Folkrörelserna är den samlade benämningen för ideella föreningar som bedriver 

allmännyttig verksamhet.106 Dessa har sedan år 2002 tillstånd att använda Internet för 

förmedlig av sina verksamheter. AB Svenska Spel har tillstånd till att bedriva automatspel 

och lotteri samt vadhållning på idrottstävlingar.107 Figur fem illustrerar den svenska 

spelmarknadens utveckling det vill säga den reglerade spelmarknaden, exkluderat Casino 

Cosmopol. I genomsnitt växte marknaden med 3,21 procent per år. Globala siffror, som 

lotteriinspektionen presenterade i slutet av år 2002 om onlinespelandet, vars siffror inhämtas 

från ”Informa” och ”Bear Stearns”, uppskattar att spel via online det vill säga interaktiv 

digital-TV och Internet kommer att växa med 48 procent per år mellan åren 2002-06. Den 

globala marknaden för onlinespel uppskattas till cirka åtta miljarder USD år 2004.108 

Ett intressant rättsfall som rör EG-rättens etableringsrätt är fallet Gambelli. Piergiorgio 

Gambelli och 137 medtilltalade hade bedrivit agenturer i Italien vilka stod i förbindelse med 

en brittisk bookmaker via Internet och hade åtalats för att ha bistått den brittiska bookmakern 

med upptagande av vadhållningsinsatser som den italienska staten normalt hade ensamrätt till. 

Den brittiska bookmakern hade erforderligt tillstånd i Storbritannien att bedriva 

vadhållningsverksamhet.109 EG-domstolen slog fast att ”restriktioner som syftar till att skydda 

konsumenter, förhindra bedrägeri samt till att skydda medborgare från att lockas till 

överdrivna spelutgifter, liksom restriktioner som syftar till att förhindra att ordningen i 

samhället störs, kan vara berättigade”.110 Vidare anger EG-domstolen ”att i den mån en 

medlemsstat uppmuntrar och lockar spelare i ett syfte att stärka statskassan kan ej 

åberopanden om att den allmänna ordningen gör det nödvändigt att begränsa 

spelmöjligheterna”.111 Konklusionen av EG-domstolens utslag i tolkningsfrågan blev att fallet 

är en inskränkning som rör artikel 46 EG (etableringsrätten) och 49 EG (tjänster). 

                                                
106 Lotteriinspektionen 
107 Lotteriinspektionen 
108 Lotteriinspektionen D/nr 701/2002 
109 SOU 2006:159 
110 SOU 2006:161 
111 SOU 2006:162 
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4.1.2 Branschs- och konkurrensanalys  

Inom Restaurangcasino erbjuder Cherryföretagen olika former av manuellt betjänande spel 

av typen roulette, Black Jack och tärning på restauranger och andra nöjeslokaler i Sverige. 

Räkenskapsår 1998 hade Cherryföretagen en marknadsandel på ca 45 procent och 

räkenskapsår var marknadsandelen på ca 37 procent. Marknaden kännetecknas av ett fåtal 

stora och en mängd små aktörer, vilket innefattar att Cherryförtagen är marknadsledande. 

Expansionen inom denna verksamhetsgren sker genom förvärv av konkurrenterna. Under år 

2000 inleddes arbetet med upphandling och planering av de statliga casinon där de två första 

casinon öppnades i Sundsvall och Malmö.112 Maxantalet av statliga kasinon är begränsad till 

sex stycken och årsredovisningen från AB Svenska spel anger att den första tiden får fyra 

stycken öppnas i respektive stad, Sundsvall, Malmö, Stockholm och Göteborg. Räkenskapsår 

2002 hade casino cosmopol en omsättning på drygt en miljard kronor. Cherryföretagens 

omsättning minskade till följd av öppnandet av de statliga kasinona. Under räkenskapsår 2003 

söker Cherry att expandera verksamheten och öka lönsamheten. Organisk, genom att införa 

kortterminaler vid spelborden, vilket syftar till att möta upp det nya konsumtionsmönstret, 

speciellt hos den yngre generationen som i allt högre grad även betalar små summor med 

betal- och kontokort. En annan strategi är att satsa hårdare på försäljning, vilket skall utmynna 

i att vinna marknadsandelar som skall försvaga de redan hårt ansatta casinobolagen samt 

förvärva de bolag som utgör strategiska ”guldkorn”. Under räkenskapsår 2004 förvärvar 

Cherry två konkurrenter. Förvärven har lett till synergieffekter eftersom verksamheterna 

kunde införlivas i Cherrys organisation utan att de administrativa kostnaderna ökat nämnvärt. 

Svårigheter inom denna verksamhet är att öka lönsamheten genom att höja priserna, då dessa 

regleras av staten i form av pristak Därav kan Cherryföretagen endast genom olika 

rationaliserings åtgärder sänka kostnaderna för att höja lönsamheten eller genom synergiska  

förvärv av konkurrenter. Affärsgrenens omsättning samt dess rörelseresultat illustreras av 

nedan stående graf. Kulmen av omsättningen var räkenskapsår 2000 och för rörelseresultatet 

räkenskapsår 2002.  

                                                
112 Svenska Spels årsredovisning 2002 
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Figur 6 Affärsområde restaurang casino. (Källa Betssons Årsredovisningen 2004) 

Inom Automatspel erbjuder Cherryföretagen automatspel till restauranger, bingohallar 

och nöjesfält. Under räkenskapsår 1997 tecknad Cherry ett samarbetsavtal med Svenska Spel 

AB om att anskaffa platser till värdeautomaterna Jack Vegas. För detta ändamål byggdes en 

säljarorganisation upp i Cherryföretaget. Avtalet har en löpetid på fem år och innebär att 

kunderna kan erbjudas ett komplett spelsortiment på restaurangerna. Lotteriutredningen 

lämnade in ett delbetänkande november 1998, vilket innefattar ett totalförbud mot nya 

tillstånd för varuspel på restauranger och bingohallar från och med 1 juli 1999. Tillstånd att 

bedriva automatspel ges till AB Svenska spel. För Svenska spel blev detta en lukrativ 

affärsverksamhet med en årlig omsättning på cirka sju miljarder kronor år 2004 relativt år 

1999 på två miljarder kronor.113 Förbudet om automatspel trädde i kraft 2001-01-01 vilket 

föranledde att Cherry avvecklade affärsverksamheten. För Cherrys del innefattar denna 

förändring på den svenska spelmarknaden, att expandera sin verksamhet utomlands (se nya 

marknader nedan). Nedanstående graf illustrera att kulmen av omsättning skedde 

räkenskapsår 2000. Det höga rörelseresultatet är hänförligt till det kontrakt som tecknade 

mellan AB Svenska spel och Cherry. 

 

Figur 7 Affärsområde Automatspel (källa årsredovisning Betsson 2004) 

                                                
113 Årsredovisning AB Svenska Spel 2004:17 
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Inom affärsområdet Maritimt Spel bedrivs spelverksamhet på fartyg i internationell 

trafik, huvudsakligen inom Skandinavien, exempelvis Stena Line. Spelverksamheten som 

erbjuds ombord på fartygen är huvudsakligen densamma som i affärsområdet restaurang 

casino, det vill säga Black Jack, roulett med mera. Räkenskapsåret 1999 hade antalet 

kontakterade fartyg ökat, bland annat tecknades avtal med Stena Line som trafikerar rutten 

Oslo – Fredrikshavn. Lockande för konsumenterna som besöker dessa fartyg är den 

taxfreeförsäljning som sker ombord. Den 1 juli 1999 förändrades reglerna kring 

taxfreeförsäljningen. Detta ledde till en negativ utveckling av passageraremarknaden, framför 

allt i Nordeuropa, då taxfreeförsäljningen upphörde. Den rena nöjeskryssningen, som till stor 

del var subventionerad av försäljningen ombord har i stort sett upphört. Rederierna 

koncentrerar sig i betydligt högre grad på fraktmarknaden, vilket inneburit en ökning av 

fartyg, men med mindre antal passagerare och med avgångstider anpassade för fraktkunder. 

För Cherrys del innebär detta att verksamheten har expanderat till flera fartyg, men med 

mindre antal resenärer, varpå driftskostnaderna ökat samtidigt som omsättningen minskat. 

Även de fasta förbindelser som byggts på de senare åren har påverkat Cherry, exempelvis 

byggnationen av Öresundsbron.  

Under räkenskapsår 2003 har omsättningen åter höjts till följd av framgångar dels 

genom rationaliseringsprogram som utarbetades föregående år och offensiv försäljning till 

nya och gamla kunder. Den skandinaviska marknaden är mogen, konkurrensen är hård och 

tillväxtmöjligheterna begränsade främst till att ta marknadsandelar. Grekland är en 

tillväxtmarknad och Cherry satsar intensivt på denna marknad.  

Under räkenskapsår 2004 sjönk omsättningen men rörelseresultatet förbättrades. 

Cherrys samarbete med Stena avvecklades under året och nya avtal är förväntade att tecknas 

år 2005. Marknadsandelen på den skandinaviska marknaden är drygt 30 procent, vilket är 20 

procent mindre än föregående år.  

 

Figur 8 Affärsområde Maritimt spel (källa årsredovisningen Betsson 2004) 
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Nya marknader representera Cherryföretagens ambition med utlandssatsning av olika 

former av spel, i enlighet med dess verksamhet. I takt med att de ovan nämnda regleringarna 

som bidragit negativt för Cherry har en satsning utomlands varit nödvändig för att expansion. 

Från och med 2002 startades affärsområdet Nya marknader. Detta affärsområde är 

räkenskapsår 2002 begränsad till Chile (Pajazzospel), Norge (automatspel i Oslo), Danmark 

(spelhallar i Jylland) och Belgien (licensanmälan för ett internationellt casino i Bryssel). 

Perioden har haft ett negativt resultat sedan starten av utlandssatsningar 1997. Detta beror 

dels på att automatspel i Norge ej skett planenligt och lett till förluster och höga startkostnader 

i Danmark.  

Räkenskapsår 2003 höjdes omsättningen, hänförligt till investeringarna i Danmark. Den 

danska spelmarknaden tillåter privata aktörer att opererare under förutsättningen att de följer 

vissa regler. Exempelvis ska en procent av omsättningen gå till åtgärder mot spelmissbruk. 

Cherry tecknade ett femårigt avtal med Shell om att etablera spelmiljö på bensinstationer i 

Danmark. Målet är att öppna två nya spelhallar per månad. I Chile bedrivs skicklighetsspelet 

Pajazzo, som finns i shoppingcentrar. Förhandlingar om att placera ut flera spel är under 

förhandling.  

Omsättningsförbättringen under räkenskapsår 2004 är hänförligt till föregående års 

utbyggnad av spelhallar på Shells bensinstationer. Etableringen har visserligen försenats 

någorlunda då förhandlingar mellan Shell och det danska vägverket pågår.   

 

Figur 9 Affärsområde Nya Marknader (källa Betssons årsredovisning 2004) 

Inom affärsområdet Internetspel utvecklar Cherryföretagen bland annat casino. År 2000 
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inom områdena Online Casino, Leisure Gaming och Mobile Gaming.  

Inom Online Casino utvecklar NE mjukvara för Internet Casinon. Det första 

licensavtalet har tecknats med ett av NE helägt bolag i Costa Rica. Licensavtalet är 
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januari år 2001 öppnades det första ”multiplayer” poker, där flera spelare samtidigt över 

Internet kan spela om riktiga pengar.  

Inom området Leisure Gaming levererar NE mjukvara för spel, tävlingar och lotterier 

för gratisspel.  

Inom området Mobile Gaming levererar NE spel för mobilt Internet. Casinospel över 

WAP telefoner har utvecklats i samarbete med Nokia.  

Under 2001 sjönk intäkterna dramatiskt till följd av att amerikanska banker begränsat 

möjligheterna till utbetalning för spelbolag som bedriver spel genom Internet. Detta i 

kombination med höga marknadsförings- och utvecklingskostnader gav ett negativt resultat. 

NE:s strategi är fokusering på nisch inom Internetspel där bolaget är verksam. I Sverige är 

spel genom Internet reglerat, där bland annat AB Svenska spel innehar tillstånd att bedriva 

Internet spel. Den brittiska regeringen la under 2002 fram ett lagförslag om att bland annat 

legalisera alla former av onlinespel och att detta ej skall begränsas till personer i 

Storbritannien.  

Omsättningen under räkenskapsår 2003 tredubblades och förbättringen är hänförligt till 

dotterbolaget NE. Under år 2002 utvecklade NE produkten ”Casino Module” och under detta 

år tecknades avtal med ett tiotal spelsajter. Några exempel är Unibet, Nordicbet och Scandic 

Bookmaker. Under andra halvan av 2003 påbörjades viktiga produktutvecklingsprojekt som 

syftar till att ta fram, dels nya spel, dels till att lansera nuvarande spel i nya kanaler. 

Betsson.com förvärvades med 10 procent under året. Betsson.com är ett engelskt 

sportspelsbolag och är en spelsajt där köpare och säljare möts för vadslagning. Investeringen i 

Betsson.com är en viktig del i Cherrys strategi att vara ett av de främsta bolagen som erbjuder 

konkurrenskraftiga sportspel på marknaden när det svenska spelmonopolet har fallit. 

I februari 2005 beslutade Cherry att konvertera konvertibla lån samt påkalla 

köpoptioner i det brittiska Internetspelbolaget Betsson. Transaktionen innebär att Cherry 

kommer att nå 100 procents ägande i Betsson. Betsson.com representerar en ny generation 

spelbolag som erbjuder vadslagnings-, casino- och pokerspel. Avsaknad av en bookmaker 

(intermediär mellan köpare och säljare som förmedlar transaktionen) innebär för spelaren upp 

till 30 procent bättre odds. Betsson återbetalar 98 procent av spelinsatsen och under 2004 

ökade antalet medlemmar med 500 procent. Under 2004 befäste NE sin position som en 

ledande aktör på marknaden för onlinespel. Omsättningen ökade med 110 procent. Under året 

tecknade NE avtal avseende ”Casino Module” med ett drygt tiotal spelbolag, till exempel 

”Pokerroom” och ”Gamebookers”. Under året öppnades ett kontor i London i syfte att öka 

servicegraden. Under fjolåret inledde bolaget ett samarbete i Storbritannien som bygger på 
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spelterminaler för placering i publik miljö. På terminalerna kan kunderna spela online, vilket 

på ett naturligt sätt ger spel på Internet en ny distributionskanal.   

 

Figur 10 Affärsområde Internet (Källa årsredovisning Betsson 2004) 

4.2 Redovisningsanalys 

Viktigt i detta kapitel är att analysera de räkenskapsåren som uppvisat negativt resultat eller 

extraordinära poster. Även immateriella som materiella tillgångar som avviker avseende 

relativt föregående årets och dess inverkan på resultaträkningen och balansräkningen är av 

intresse.  

Cherry följer de gängse redovisnings- och värderingsprinciper. Under år 1998 har 

Cherry byggt upp en försäljningsorganisation för att tillvarata ett långsiktigt samarbete med 

det statligt ägda Svenska Spel. Avtalet gäller utplacering av värdeautomater och samtliga 

uppstartskostnader för projektet har kostnadsfört direkt under året.  

Räkenskapsåret 2000 visar Betsson ett negativt årligt resultat. Detta är bland annat 

hänförligt till en nedskrivning på långsiktiga fordringar intresseföretag på 1 863 Tkr, vilket 

enligt redovisningsrådet (RR 17:4) skall belasta periodens resultat. Resultaten från 

intresseföretagen som belastar resultaträkningen visade en förlust på 3 496 Tkr. Under året 

förvärvades Net Entertainment och en goodwill uppstod på 42 234 Tkr varav tio procent 

skrivs av årligen. Net Entertainment anges ha stora utvecklingskostnader vilka kostnadsförs i 

sin helhet. Årets skattekostnad var hög, vilket är hänförligt till att Cherry ej kunnat nyttja 

skattemässiga underskottsavdrag då ägarbilden i främst Net Entertainment ändrats. Förvärvet 

ökade även avskrivningen av den koncernmässiga goodwillen med 2,7 miljoner. I Sverige, är 

avskrivning av goodwill hänförligt till förvärv av aktier, inte skattemässigt avdragsgill. 

Således har goodwill ett skattemässigt värde lika med noll.114 

                                                
114 Samlingsvolym 2007 (RR 9:15) 
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Byte av redovisningsprinciper sker avseende RR 15, immateriella tillgångar. Som en 

konsekvens av denna regel får ej alla utvecklingskostnader aktiveras, utan endast kostnader 

som uppstår inom ramen för utvecklingsfasen i Net Entertainment (NE) AB kan aktiveras och 

därmed tas upp som en tillgång. Reglerna för detta återfinns i RR 15:45-52. Även byte av 

redovisningsprincip angående inkomstskatten RR 9 har skett i år.  Räkenskapsåret 2001 visar 

ett negativt årligt resultat på 48 947 Tkr. NE har under året påverkats negativt till följd av 

minskade intäkter samt höga marknadsförnings- utvecklingskostnader. Därav har styrelsen 

beslutat att skriva ned värdet på NE i koncernen med 27,3 miljoner kr vilket kostnadsförs 

direkt som nedskrivning av goodwill. Nedskrivning av de kortfristiga placeringarna 

påverkade resultatet med 3 755 Tkr.  

Föregående år beslöt styrelsen om kostnadsbesparings åtgärder, vilket gett resultat 

under räkenskapsåret 2002. Överlag har rörelsekostnaderna normaliserats till att vara kring 

95-99 procent av totala årets omsättning. Föregående år var den 120 procent.  

Rörelsen var under räkenskapsår 2003 indelad i fyra affärsområden; internetspel, 

Restaurangspel, Maritimt Spel och Nya Marknader. Cherry bedriver bland annat process om 

en fordran i Slovakien mot köparen av Cherrys aktier i Danube Casino. Fordran gäller en ej 

inbetald del av köpeskillingen och uppgår till USD 500 000 jämte ränta. Cherry har fått ett 

positivt utslag i skiljedomstolen men motparten har överklagat och fordran har reserverats i 

redovisningen. Cherry anmälde Svenska staten till Justitieutskottet för att dels inte notifierat 

förbud mot varuspel och lyckohjul och dels inte tillämpat rimliga övergångsbestämmelser.  

Koncernens finansiella rapportering för år 2005 ska ske i enlighet med IFRS och 

uppgifterna för jämförelseåret 2004 omräknas. De väsentligaste effekterna av övergången till 

IFRS avser redovisning av företagsförvärv, finansiella instrument och minoritetsintressen. 

IFRS 3, avseende företagsförvärv och samgående, innebär för Cherrys del att den goodwill 

som uppstod vid förvärvet av NE år 2000 inte längre kommer att skrivas av enligt plan. IAS 

27, avseende konsolidering av dotterbolag, innebär för Cherrys del att minoritetsandelar från 

de samägda verksamheterna i Medelhavet och Chile i fortsättningen kommer att ingå i eget 

kapital och inte påverka årets resultat.  

Incitamentsprogram i form av konvertibler115 till koncernchefen samt 

teckningsoptioner116 till ledningsgruppen samt övriga nyckelmedarbetare genomfördes under 

2003 och löper ut våren 2006.  

                                                
115 Konvertibla skuldebrev är en mellanform mellan en obligation eller ett förlagslån (långfristigt lån utan större 
säkerhet) och en aktie och innebär att innehavaren av detta skuldebrev har rätt att vid en viss tidpunkt byta ut 
sina konvertibler mot aktier i det emitterande bolaget till en i förväg fastställd kurs (Wramsby et al 2004:64) 
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4.3 Finansiell analys 

Från regressionsanalysen har följande data erhållit i från Cherrys aktieprisutveckling mellan 

åren 2000-04: 

År 2000-04
RISK OCH PRESTATIONSMÅTT

Intercept (Alpha) = 2,7%
Slope (Beta)= 1,73
Rf(1- Beta) = -0,28%

Intercept-Rf(1-Beta)= 3,01%

VARIANCE STATISTIK

Variance of the stock= 0,0529
Variance of the market = 0,00469
Systematic variance= 0,014
Unsystematic variance= 0,0390

R squared = 26,48%

År 2000-04
RISK OCH PRESTATIONSMÅTT

Intercept (Alpha) = 2,7%
Slope (Beta)= 1,73
Rf(1- Beta) = -0,28%

Intercept-Rf(1-Beta)= 3,01%

VARIANCE STATISTIK

Variance of the stock= 0,0529
Variance of the market = 0,00469
Systematic variance= 0,014
Unsystematic variance= 0,0390

R squared = 26,48%
 

Intercept-Rf*(1-Beta) visar att Cherry presterade 0,28 procent sämre än väntat, när 

förväntningarna är baserade på CAPM och månatlig basis mellan datumet juni 2000 och 

december 2004. Detta resulterar i en årlig försämring på ungefär 3,3 procent. ”R-squared” 

visar att 26,48 procent av risken i Betsson kan hänföras till marknadskällor, vilket implicit 

innefattar att 73,52 procent är bolags specifika komponenter. Detta stämmer tämligen bra 

överens med den strategiska analysen ovan. Cherrys omsättning stagnerade till följd av att 

staten införde ett totalförbud mot automatspel, vilket var en betydande intäktskälla för Cherry, 

även taxfreeförsäljningen inverkade negativt på dess omsättning. Den ekonomiska tillväxten i 

Sverige var sämre under 2001 och 2002. BNP i Sverige var cirka en procent år 2001 och år 

2002 två procent mätt i fasta priser.117  

Företagets lönsamhet över en sjuårig period sammanfattas nedan: 

                                                                                                                                                   
116 En teckningsoption (eng. warrants) ger innehavaren rätt att teckna en eller flera aktier, eller en del av en aktie 
till en bestämd kurs i framtiden. Dessa optionsrätter, som utges i samband med att företaget emitterar 
obligations- och förlagslån, innebär att det emitterande bolaget kommer att fastställa till vilken kurs 
nytecknandet kan ske (Wramsby et al 2004:67) 
117 EuroStat 
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År 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Vinstmarginal 4,8% 0,7% 0,1% -20,0% 2,2% 3,8% 1,7%
kapitalomsättninghastighet 2,30 2,27 2,47 2,04 2,87 3,10 2,96
Räntabilitet på totalt kapital 11,1% 1,7% 0,3% -40,8% 6,4% 11,7% 4,9%
Genomsnittliga låneräntan 2,27% 3,40% 5,73% 2,38% 0,73% 0,34% 0,39%

Skuldsättningsgrad 0,50 0,52 0,65 0,56 0,47 0,55 0,53
S/E-Bidraget 4,45% -0,89% -3,51% -24,08% 2,69% 6,20% 2,39%

Räntabilitet på eget kapital 15,55% 0,81% -3,21% -64,88% 9,09% 17,90% 7,29%

År 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Vinstmarginal 4,8% 0,7% 0,1% -20,0% 2,2% 3,8% 1,7%
kapitalomsättninghastighet 2,30 2,27 2,47 2,04 2,87 3,10 2,96
Räntabilitet på totalt kapital 11,1% 1,7% 0,3% -40,8% 6,4% 11,7% 4,9%
Genomsnittliga låneräntan 2,27% 3,40% 5,73% 2,38% 0,73% 0,34% 0,39%

Skuldsättningsgrad 0,50 0,52 0,65 0,56 0,47 0,55 0,53
S/E-Bidraget 4,45% -0,89% -3,51% -24,08% 2,69% 6,20% 2,39%

Räntabilitet på eget kapital 15,55% 0,81% -3,21% -64,88% 9,09% 17,90% 7,29%

 

Tabell 3 Cherrys nyckeltal mellan 1998-2004 (Källa Betssons årsredovisningar) 

S/E-bidraget mellan 2000-03 har varit negativt, detta visar det resultat som det lånade 

kapitalets bidrag till räntabiliteten till eget kapital. Vinstmarginalerna minskade drastiskt år 

2001 men har sedan dess successivt ökat, kapitalomsättningshastigheten har legat på en 

relativ konstant nivå.    

Företagets finansiella styrka sammanfattas enligt följande: 

År 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Kassalividitet 1,712 1,897 1,762 1,405 1,863 2,102 2,071
Balanslikviditet 1,772 1,963 1,813 1,447 1,908 2,140 2,115

Soliditet 0,653 0,632 0,647 0,542 0,692 0,627 0,644

År 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Kassalividitet 1,712 1,897 1,762 1,405 1,863 2,102 2,071
Balanslikviditet 1,772 1,963 1,813 1,447 1,908 2,140 2,115

Soliditet 0,653 0,632 0,647 0,542 0,692 0,627 0,644
 

Tabell 4 Cherrys finansiella styrkor mellan 1998-2004 (Källa Betssons årsredovisningar) 

Cherry har under undersöknings perioden alltid haft en bra kassa- och balanslikviditet. Cherry 

verkar, trots nedgången under åren 2001-02 alltid tänkt på att ha ett likviditetsöverskott. Även 

soliditeten har varit bra, där den pendlat mellan 54 procent till cirka 65 procent. Cherrys 

förmåga att klara konjunkturssvackor är sålunda väldigt bra.  

4.4 Proforma 

Tabell fem nedan visar en sammanfattning av beräkningar som utförts för att erhålla en 

förväntad tillväxt för de undersökta bolagen. För en mer berikande exemplifiering hänvisas 

till bilaga ett (fundamentala tillväxt för relativvärderingen). Kassaflödet för Cherry 

presenteras under sektion kassaflödesvärdering nedan.  
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William Hill Mkr Sportech Mkr Rank Group Mkr

EBIT efter skatt 6 304             347 6699

Reinvestering 239 -                752 4534

Reinvesteringstakt -3,8% 216,71% 67,68%

Summa tillgångar 50 528           9 667                   98417

ROC 12,48% 3,59% 6,81%

Förväntad tillväxt -0,47% 7,78% 4,61%

Crytologic Tkr Chartwell SportingBet Mkr

EBIT efter skatt 471 916         21 631 269        243        

Reinvestering 224 140         14 863 532        21          

Reinvesteringstakt 47,50% 68,71% 8,64%

Summa tillgångar 3 062 651     296 615 148      6 106    

ROC 15,41% 7,29% 3,98%

Förväntad tillväxt 7,32% 5,01% 0,34%

Boss Media Tkr Betsson Tkr

EBIT efter skatt 147 987         31 662                

Reinvestering 115 184         35 085                

Reinvesteringstakt 77,83% 110,81%

Summa tillgångar 1 107 122     646 020              

ROC 13,37% 4,90%

Förväntad tillväxt 10,40% 5,43%

 

Tabell 5 Förväntad tillväxt (Källa Bolagens årsredovisningar) 

4.5 Diskonteringsränta  

I denna del presenteras beståndsdelarna inför att utröna aktieägarens avkastningskrav för varje 

spelföretag. Vidare kommer Betssons genomsittliga kapitalkostnad (WACC) att beräknas i 

slutet av denna sektion.  

4.5.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Statsobligationsräntan beräknades genom det geometriska medelvärdet och utfallet för den 

riskfria räntan blev följande: 

Centralbanker Sveriges riskbank Bank of Canada Bank of England FED (USA)
Statsobligationsräntan 4,74% 5,25% 4,93% 4,64%

 

Tabell 6 Riskfria räntan (Källa Centralbanker) 

Riskpremium för respektive marknadsindex visar hur mycket varje aktieägare skulle kunnat 

erhålla genom att investera i marknadsindexet. Även riskpremium beräknades genom det 
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geometriska medelvärdet och genom att subtrahera den med ovan nämnda riskfria räntan 

erhålls följande marknads riskpremium: 

Marknadsindex FTSE All Share index OMXS S&P 500 S&P /TSX 60 Index

     Riskpremium 11,87% 10,65% 13,14% 10,13%
(-) Riskfria ränta 4,93% 4,74% 4,64% 5,25%

Marknadens riskpremium 6,94% 5,91% 8,50% 4,88%
 

Tabell 7 Marknadens riskpremium (Källa Ecowin och centralbanker) 

Efter att utfört en regressionsanalys av aktiernas avkastning gentemot marknadsindexens 

avkastning, beräknades dessa betavärden med företagens fundamentala värden enligt 

”Bottom-up-metoden”. Beräkningen redovisas i bilaga ett. Utfallet presenteras i nedan 

stående tabell. Den månatliga standard deviationen visar företagets avvikelse i procent, utifrån 

medelvärdets avkastning enligt regressionsanalysen och är den risk, enligt CAPM, som är 

förknippad med ett ägande av aktien.  

Företag Betavärde Månatliga Standard deviation

Betsson 1,54 22,03%
Boss Media 1,47 28,56%

Sportech 1,55 47,07%
SportingBet 1,70 16,38%
Rank Group 2,23 8,72%
William Hill 1,86 6,32%
Cryptologic 1,49 20,95%
Chartwell 1,57 27,60%

 

Tabell 8 Bottom-up Beta och standard deviation. (Källa Ecowin) 

Aktieägarens avkastningskrav för respektive företag blir sålunda: 

Företag Riskfria ränta Betavärde Marknadens riskpremium CAPM

Betsson 4,74             1,54       5,91                                 13,84    
Boss Media 4,74             1,47       5,91                                 13,43    

Sportech 4,93             1,55       6,94                                 15,69    
SportingBet 4,93             1,70       6,94                                 16,73    
Rank Group 4,93             2,23       6,94                                 20,41    
William Hill 4,93             1,86       6,94                                 17,84    
Cryptologic 4,64             1,49       8,50                                 17,31    
Chartwell 4,74             1,57       5,91                                 14,02    

 

Tabell 9 CAPM (Källa Centralbanker och Ecowin) 
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4.5.2 Genomsittliga kapitalkostnaden (WACC) 

Den syntetiska ratingen för Betsson klassificerades som AAA, vilket tillsammans med den 

genomsittliga skuldräntan för totala skulder ger en genomsnittlig skuldränta på 2,86 procent.  

 

Sålunda skall fritt kassaflöde till företaget diskonteras med 12,91 procent vilket är den 

kostnad Cherry ”betalar” för att investera med eget kapital och främmande kapital. 

4.5.3 Stabil tillväxt 

Ett företag kan inte växa i all evighet med en tillväxttakt utöver den för övriga ekonomin i 

landet. Den historiska BNP-utvecklingen mätt med det geometriska medelvärdet enligt fasta 

priser blev följande: 

BNP-tillväxt Sverige UK Kanada USA

Tidsperiod 1980-2004 2,08% 2,50% 2,81% 3,14%

 

Tabell 10 BNP (Källa Eurostat) 

4.6 Värderingsmodellerna 

Nedan kommer den input som fordras för att genomföra en värdering av Cherry redogöras.  

4.6.1 Kassaflödesvärdering 

Arbetet med att operarationalisera årsredovisningarna för Cherryföretagen presenteras i 

tabellen elva nedan, här har schablonskatten använts, det vill säga 28 procent. Som illustreras 

i tabell elva är behovet av att normalisera den fundamentala tillväxten starkt erforderligt då 

reinvesteringstakten varierar mellan -293 procent till 5381 procent. Även EBIT är volatil och 

varierar från -50 793 Tkr till 10 822 tkr efter skatt. År 2001 har helt exkluderats ifrån den 

normaliserade tillväxten. Anledningen till detta är att Cherryföretagen då skulle uppvisa en 

negativ tillväxt, för ett negativt räkenskapsår, som till största del beror på omstruktureringar 

av den svenska spelmarknaden. AB Svenska Spel tog över automatspel, som ledde till en 

betydande intäktsbortfall för Cherrys. Vidare skrev Net Entertainments goodwill ner med 27 

miljoner kr, vilket drabbade resultatet negativt. Kassaflödet är negativt från år 2001 till 2004, 

vilket innebär att företaget plöjt ner kapital mer än de intjänat, det vill säga investerat med 

WACC � 51 846 000�653 392 678� # 2,86%# �1  28 %� 1 13,84%# 601 546 678�653 392 678� ¨ 12,91% 
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främmande kapital. Finansiering av de operativ kapitalet sker genom eget intjänat kapital för 

Cherry, dock vid förvärv så finansieras detta med utgivande av aktier (nyemission).  

Enligt tabell elva är den normaliserade reinvesteringstakten 111 procent och räntabilitet 

på totalt kapital 4,9 procent. Den låga räntabilitet torde vara hänförligt till den problematik 

Cherry hade under 2001 och 2002 där bland annat affärsgrenen automatspel var tvungen att 

läggas ned samt betydande nedskrivning av Net Entertainments goodwill. 

Internetverksamheten är inne i sin tillväxtfas och en räntabilitet på 4,9 procent är troligen 

alldeles för lågt räknat. Tabell tre ovan (finansiell analys) visar att kapitalomsättnings-

hastigheten i stort sett legat konstant, medelvärdet är 2,57 ggr om året. Jag antar att 

vinstmarginalen kommer att stiga till sju procent under den extraordinära tillväxten och 

multiplicerat med kapitalomsättningshastigheten erhålls en räntabilitet på totalt kapital 18 

procent. För reinvesteringstakten som är alldeles för hög, vilket hänförs till att mellan 

räkenskapsår 2002-03 ligger mellan 500 och 5000 procent, vilket höjer den normaliserade 

beräkningen (tabell elva nedan). Här antar jag en reinvesteringstakt på 86 procent, enligt 

1999 års reinvestering. Detta ger en tillväxt på 15,48 procent under den extraordinär tillväxt. 

För den stabila tillväxten antas räntabiliteten stiga till 20 procent. 

Räkenskapsår 2 004                    2 003               2 002                2 001               2 000               1 999             1 998                 

Kapitalutgifter 24 185                  11 848            20 509              16 122            15 412            11 773           12 568              

Avskrivningar 14 472                  11 979            11 928              11 753            11 987            10 890           23 343              

Net cap ex 9 713               131 -            8 581            4 369           3 425           883            10 775 -         

Förändring fordringar 13 468                  7 825               3 044 -               417 -                 298                  9 060             2 649                 

Förändringar skulder 5 066                    28                    6 397 -               641 -                 3 015               1 925             3 230                 

∆ non working capital 8 402                    7 797               3 353                224                  2 717 -              7 135             581 -                   

Reinvestering 18 115                  7 666               11 934              4 593               708                  8 018             11 356 -             

EBIT (1-28%) 10 822                  1 403               222                   50 793 -           6 017               9 322             3 876                 

Summa tillgångar 150 058                12 044            113 033           100 296          148 328          112 246         110 311            

Reinvesteringstakt 167% 546% 5381% -9% 12% 86% -293%

ROC 7,21% 11,65% 0,20% -50,64% 4,06% 8,30% 3,51%

Förväntad tillväxt 12,07% 63,65% 10,56% 4,58% 0,48% 7,14% -10,29%

FCFF 7 293 -                   6 263 -              11 712 -             55 386 -           5 309               1 304             15 232              

Normaliserd tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 31 662                 2,08% 6,68%

Reinvestering 35 085                 

Reinvesteringtakt 111%

Summa tillgångar 646 020               

ROC 4,90%

Förväntad  tillväxt 5,43%

Räkenskapsår 2 004                    2 003               2 002                2 001               2 000               1 999             1 998                 

Kapitalutgifter 24 185                  11 848            20 509              16 122            15 412            11 773           12 568              

Avskrivningar 14 472                  11 979            11 928              11 753            11 987            10 890           23 343              

Net cap ex 9 713               131 -            8 581            4 369           3 425           883            10 775 -         

Förändring fordringar 13 468                  7 825               3 044 -               417 -                 298                  9 060             2 649                 

Förändringar skulder 5 066                    28                    6 397 -               641 -                 3 015               1 925             3 230                 

∆ non working capital 8 402                    7 797               3 353                224                  2 717 -              7 135             581 -                   

Reinvestering 18 115                  7 666               11 934              4 593               708                  8 018             11 356 -             

EBIT (1-28%) 10 822                  1 403               222                   50 793 -           6 017               9 322             3 876                 

Summa tillgångar 150 058                12 044            113 033           100 296          148 328          112 246         110 311            

Reinvesteringstakt 167% 546% 5381% -9% 12% 86% -293%

ROC 7,21% 11,65% 0,20% -50,64% 4,06% 8,30% 3,51%

Förväntad tillväxt 12,07% 63,65% 10,56% 4,58% 0,48% 7,14% -10,29%

FCFF 7 293 -                   6 263 -              11 712 -             55 386 -           5 309               1 304             15 232              

Normaliserd tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 31 662                 2,08% 6,68%

Reinvestering 35 085                 

Reinvesteringtakt 111%

Summa tillgångar 646 020               

ROC 4,90%

Förväntad  tillväxt 5,43%

 

Tabell 11 Fundamentala tillväxt och nyckeltal för Cherry (Källa Betssons årsredovisning) 
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4.7 Relativvärderingen 

I sektion proforma, tabell fem, anges respektive bolags tillväxttakt. För Cherryföretagen 

justeras detta utifrån den information som erhållits genom den fundamentala analysen ovan. 

Eftersom räntabiliteten på totalt kapital justerats till 18 procent måste även räntabiliteten på 

eget kapital justeras. Tabell tre i den finansiella analysen visar att skuldsättningsgraden varit 

relativ konstant genom åren och medelvärdet på denna är 0,54. Jag antar att den 

genomsnittliga låneräntan är 2,27 procent (år 2004) så erhålls följande räntabilitet på eget 

kapital: �© � 18%1 �18% 2,27%� # 0,54 � 26,50% 

För den stabila tillväxten antas att räntabiliteten på eget kapital växer till 30 procent.  

För två bolag har jag varit tvungen att granska årsredovisningen närmare då bolagen 

uppvisar några år av negativa resultat. Den ena är ”Chartwell” ett kanadensiskt bolag som 

mellan 1999-2002 hade negativt resultat. Justeringen av resultaträkningen skedde genom att 

ta bort nedskrivningar och de utgifter som kostnadsfört, det vill säga immateriell. Detsamma 

skedde för det engelska bolaget ”SportingBet”. Data för relativvärderingen presenteras i 

bilaga två under rubriken ”Fundamentala tillväxten för relativvärderingen”. 

Diskonteringsräntan presenterade ovan under CAPM. Räntabiliteten på eget kapital 

beräknades genom att beräkna medelvärdet av respektive bolags undersökningsperiod. 

Utfallet av P/E-tal blev följande: 
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Boss media Tillväxt 5 år Stabil tillväxt Sportingbet Extraordinär tillväxt Stabil tillväxt

CAPM 13,43% 10,65% 16,73% 13,26%

ROE 25,18% 35,00% 4,25% 17%

Förväntad tillväxt 10,40% 2,08% 5,35% 2,50%

Payout ratio 58,70% 94,06% -25,88% 85,29%

P/E-tal 12,49 P/E-tal 3,90

Chartwell Cryptologic

CAPM 14,02% 11,83% 17,31% 13,14%

ROE 19,55% 24% 26,49% 23%

Förväntad tillväxt 5,01% 2,81% 7,32% 3,14%

Payout ratio 74,37% 88,29% 72,37% 86,35%

P/E-tal 9,59 P/E-tal 8,50

Rank Group Sportech

CAPM 20,41% 13,26% 15,69% 11,87%

ROE 17,68% 25% 9,33% 17%

Förväntad tillväxt 4,61% 2,50% 7,77% 2,50%

Payout ratio 73,93% 90,00% 16,72% 85,29%

P/Et-al 6,72 P/E-tal 7,23

William Hill Betsson

CAPM 17,84% 13,26% 13,84% 11,83%

ROE 45,8 52% 26,50% 30%

Förväntad tillväxt 4,53% 2,50% 15,48% 2,08%

Payout ratio 99,90% 95,19% 41,58% 93,07%

P/E-tal 8,52 P/E-tal 12,63
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en analys av spelmarknaden och Betsson tillväxt 

potential. Resultatet på kassaflödesvärderingen samt relativvärderingen analyseras de input 

som erhållits från empirin.  

5.1 Spelmarknadens tillväxt 

Även om den svenska spelmarknaden är reglerad, har spelbolagen funnit Internet som ett sätt 

att konkurrera med de statliga spelbolagen. Även om vissa stater försökt att reglera 

onlinespelandet, har EG-rätten i tolkningsavgöranden funnit att staterna bryter mot 

etableringsrätten (artikel 46 EG). Storbritannien tycks ha kommit underfull med att söka 

reglera denna marknad inte kommer gynna en samhällsekonomiskt gynnsam allokering av 

resurser. Bolagen kan alltså erhålla tillstånd i Storbritannien till att bedriva vadslagning, 

inhemska såsom utländska aktörer. Detta är anledningen till Cherryföretagens strategiska 

förvärv av Betsson.com. Spelmarknaden i Sverige år 2004 är beräknad till 36,6 miljarder 

kronor med en årlig ökning på cirka 3,21 procent. Även om rättsfallet Gambelli visat att 

ensamrätten utgör en inskränkning mot etableringsrätten så är det föga troligt att Sverige 

kommer att avreglera spelmarknaden, i alla fall på kort sikt. Onlinespelandet däremot 

kommer att växa, speciellt i takt med att den tekniska utvecklingen blir bättre och 

spelbolagen finner distributionskanaler som underlättar för konsumenterna att nyttja 

produkten.”Informa” och ”Bear Stearns” uppskattar att spel via online, det vill säga interaktiv 

digital-TV och Internet kommer att växa med 48 procent per år mellan åren 2002-06.  

5.2 Tillväxt för Cherry/Betsson 

För Cherry utgör statens regleringar det absolut största hotet. Exempelvis regleringen av 

automatspel innefattade ett betydande intäkts- och expansionsbortfall. Casinomarknaden 

konkurreras bland annat av det statligt ägda Casino Cosmopol och ett tiotal privata aktörer. 

Affärsgrenen Maritimt minskade intäkter är hänförliga till minskat antal konsumenter och 

samtidigt som driftskostnaderna ökat till följd av rederiernas strategi att serva 

fraktmarknaden då taxfreeförsäljningen minskade passagerarna. Internet satsningen ligger 

helt rätt i tiden, marknaden växer kraftigt och konkurrensen är tämligen låg och Cherry 

besitter konkurrensfördelar genom att vara bland de första på att utveckla mjukvara för 

onlinespel. Cherrys konkurrensfördel är även att de opererat inom spelbranschen i 40 år och 
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sålunda ackumulerat kunskap om branschen. Även om reglering kan vara en börda för 

företag kan detta även vara en fördel då företagen tvingas till att vidga sina vyer inom andra 

geografiska områden eller större satsningar av en annan sorts produktion, det vill säga 

utnyttja sitt entreprenörskap. 

I Cherrys årsredovisningar redogörs de strategiskt viktiga förvärven. Inom 

affärsverksamheten Internet förvärvades Net Entertainment och senare vadslagningssajten 

Betsson.com. Förvärvet av Net Entertainment är strategiskt viktig då många spelbolag som 

vill träda in på onlinespelandet anskaffar mjukvara av Net Entertainment och där avtal skrivs 

som innefattar att NE skall serva och vidareutveckla mjukvaran som snabbt skall 

implementeras i bolaget spelsajt. Betsson.com som på ett år expanderade sin kunddatabas 

med 500 procent, torde ge en betydande konkurrensfördel genom ägandet av NE. När väl 

marknaden kännetecknas av hård konkurren och beroendet ökar av att leverantören utvecklar 

och implementerar den nya mjukvaran kommer ledtiden till själva implementerandet vara 

avgörande. För Betsson.com kommer ledtiden minskas drastiskt.  

Affärsgrenen ”Nya marknader” har visat sig vara en bra investering för Cherry som 

investerat i Chile och Danmark. Cherry letar ständigt nya marknader att expandera sin 

verksamhet på. Chile kan leda till en ännu större expansion i Sydamerika. 

Ännu ett tecken på Cherrys entreprenörskap är de rationaliseringsprogram som utförts 

av Cherry, redan påföljande år visat sig ge effekt genom att rörelseresultatet ökat. Det faktum 

att Cherry opererar på marknader där regleringar utgör ett stort hot, tvingar organisationen till 

att ständigt bedöma och hitta nya marknader samt se över ens egen verksamhet och ständigt 

vara kostnadsmedveten. 

Överlag opererar Cherrys på tillväxtmarknader, förutom restaurangcasino där 

marknaden är mogen. Men med tanke på att affärsgrenen Internet mellan 2002-03 tredubblats 

i omsättning och mellan 2003-04 dubblat sin omsättning, samt att affärsgrenen Nya 

marknader haft en stark tillväxt är det troligt att tillväxten för Cherry kommer ligga högt över 

den som beräknades statistiskt 15,48 procent. Bara förvärvet av Betsson.com torde ge en 

ordenlig injektion i tillväxten för Cherry som troligtvis kommer att ge synergieffekter då Net 

Entertainment stabiliseras sin verksamhet. 

5.3 Kassaflödesvärderingen 

I slutet av räkenskapsår är antalet aktier i Cherry 31 203 726 stycken och värdet vid den 

givna tidpunkten 19,27 kronor. Bilaga fyra visar att under de antaganden som redovisas i 

nedanstående tabell är aktie enligt kassaflödesvärderingen värd 6,53 kronor, det vill säga 
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övervärderat. Men detta mått beaktar inte den fundamentala analysen i sin helhet. Egna 

antaganden är väldigt begränsade, det vill säga sådana som inte är matematiskts beräknade, 

och omfattar egentligen endast reinvesteringstakten och räntabiliteten på totalt kapital för 

kassaflödesvärderingen.  

Antaganden Extraordinär tillväxt Stabil tillväxt

Reinvesteringstakt 86% 10,40%

ROC 15,48% 20%

Förväntad tillväxt 13,31% 2,08%

Bottom-up beta 1,54 1,2

Riskfria ränta 4,74% 4,74%

Marknadens riskpremium 5,91% 5,91%

Eget kapital 92,10% 92,10%

Skulder 7,90% 7,90%

Genomsnittliga låneränta efter skatt 2,06% 2,06%

CAPM 13,84% 11,83%

WACC 12,91% 11,06%

 

Genom att hålla allt annat konstant och endast ändra tillväxttakten utöver den redan antagna, 

skär företagsvärdes kurvan aktiepriset (horisontella kurvan) när tillväxten är vid cirka 54 

procent.   

 

5.4 Relativvärdering 

P/E-talen som utfördes i empirin sammansätts i tabellen nedan och medelvärdet för 

”branschen” blir 8,7 och sålunda är Cherry enligt relativvärderingen undervärderad.   

Denna analys är britsfällig av orsaker som, exempelvis att bolagen ” som opererar 

internationellt, specifikt på den amerikanska marknaden drabbades hårt av statens 

intervention som ledde till att bankerna slutade att samarbeta med spelbolagen, 

”SportingBet” och ”William Hill” drabbades av ett betydande intäktsbortfall. För stabila och 

finansiellt starka bolag är dessa problem endast temporära och varar troligen några år, vilket 
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relativvärderingen i denna uppsats inte lyckats ”fånga” in effektivt. För att komma till rätta 

med problemet med dels en negativ tillväxt för William Hill samt den låga tillväxten för 

SportingBet antas det att bolagen kommer att växa med 5 procent mera än det som angetts 

enligt den fundamentala tillväxten.  

Företag P/E-tal

Boss Media 12,49

Betsson 12,63

SportinBet 3,9

Chartwell 9,59

Sportech 7,23

William Hill 8,52

Crytologic 8,5

Rank Group 6,72

Medel 8,70

 

Om jag håller allt annat konstant och ändrar ”Payout ratio” höjs P/E-talet för Cherry 15,63 

vid 100 procent ”Payout ratio”.    

 

Om jag håller allt annat konstant och ändrar på tillväxttakten under extraordinär tillväxt sker 

följande förändring: Vid en tillväxt på exempelvis 55 procent erhålls ett p/E-tal på lite över 

30. När man skall bedöma en enskild aktie baserad på P/E-tal kan P/E-talet multipliceras med 

årets resultat per aktie. För Cherry som räkenskapsår 2004 hade en vinst per aktie på 0.32 kr 

skulle en ett P/E-tal på 30 innefatta 9,6 kr per aktie. Det är inte förrän en tillväxt på 100 

procent som P/E-talets aktiepris närmar sig marknadspriset.  
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6 Slutsats 

Problemformuleringen är: att jämföra kassaflödesvärderingen med relativvärderingen och 

vad som eventuellt orsakar skillnaderna i värderingsmetodernas utfall. 

En anledning till att Betssons aktie steg kraftigt under år 2007 är att den att 

företagsledningen efter förvärvet omstrukturerade koncernen vilket föranledde till att Cherry 

och Net Entertainment delades ut till sina aktieägare. Detta går i hand med finansteorin som 

anger att aktieägaren inte är intresserad över att företaget diversifierar sin verksamhet eller 

produktmix, för detta är något aktieägaren själv kan göra och varför betala för något som 

investeraren själv kan göra.118  

Kassaflödesvärderingen visar att aktien vid tillväxten 15,48 procent, 

reinvesteringstakten 86 procent och räntabiliteten på totalt kapital 18 procent är 

övervärderad. En tillväxt på cirka 55 procent hade givit aktien ett resultat som skulle 

innefatta att aktien var undervärderad. För P/E-tal visar relativt värderingen vid tillväxttakten 

15,48 procent och räntabiliteten på eget kapital 26,50 procent att företaget i jämförelse med 

andra jämlika företag är undervärderad.  

Kassaflödesvärderingen är ett utmärkt verktyg att värdera ett bolag som Betsson. Den 

har visserligen mera inputs men subjektiviteten minskas en hel del genom de statistiska data. 

En annan styrka med kassaflödesvärderingen är att trots mängden inputs, när väl värderaren 

har dessa under ”kontroll”, kan värderaren relativt lätt omvärdera företagets värde och 

uppdatera analysen. Med den fundamentala analysens ramverk blir även de subjektiva 

antaganden som erfordras mer underbyggande och ett ”renare” mått kan antagas.  

Relativvärderingen skulle troligen, om varje företag skulle baserats utifrån en 

fundamental analys, visa ett bättre utfall än den som angav i denna uppsats. Damodaran 

menar just att medan P/E-tal är lätta att konstruera och beräkna är de även lätta att missbruka. 

Styrkan med relativvärderingen, korrekt utförd, är att den inbjuder till en mera branschs 

specifika analys. Med det menas att värderaren får en överskådlig blick i branschen och hur 

dess jämlika företag är prissatta.  

 

 

 

                                                
118 Brealy 2006 
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7 Egen kommentar  

Skulle jag anskaffa aktien enbart baserad på P/E-talet ovan, troligtvis inte. Det finns stora 

brister i den utförda relativvärderingen. Företagen är inte lika i kapitalstruktur, risk eller 

omsättning. Exempelvis bolaget ”Sportech” hade en omsättning på 497 miljoner pund 

räkenskapsår 2004 och en total tillgång på 159 miljoner pund, ”Rank Group” en omsättning 

på 1953 miljoner pund och tillgångar på 1716 miljoner pund (Hilton ingår i produktmixen). 

Vidare har Cherry den fördelen i denna uppsats att dess fundamental bygger på den 

fundamentala analysen och sålunda gett mig en bra insikt i företagets verksamhet och 

tidigare prestationer som hjälper mig att justera de statistiska data som behandlats. 

Validiteten är sålunda tämligen låg i denna del av värderingsmodell men hade ökat om en 

fundamental analys hade utförts på respektive företag och om valet av företag med bättre 

insikt i företagens kapitalstruktur och resultat. Om valet hade stått mellan 

värderingsmetoderna relativvärdering och kassaflödesvärdering hade mitt val blivit 

kassaflödesvärderingen. Motiveringen till detta är att mer kontroll för dess input erhålls och 

en enkel revidering kan utföras när ny information kommer till ens kännedom. 

Relativvärderingen torde dock fungera som ett viktigt komplement för analysen valet av att 

investera i en aktie.  

8 Förslag till vidare forskning 

Betsson är idag ett framgångsrikt företag på spelmarknaden inom Internet. Största hotet utgör 

den statens interventioner genom regleringar där betydande investeringar på några månader 

kan förvandlas till så kallad ”sunk cost”. Intressant vore att analysera investeringsprocessen 

för företag inom spelmarknaden. Innan Cherry förvärvade Betsson.com så anskaffade de 10 

procent av dess aktier samt ett avtal om att vid ett förutbestämt datum förvärva resterande 

bolagets aktier, option. Hur utarbetas en sådan option och vilken metod används (real option, 

utfallsträd eller liknade) för att besluta om att aktivera optionen eller låta den förfalla.    
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Bilaga 1 Uträkningar 

Utdelningsbaserad modell: Nedanstående graf illustrerar följande antagande, förväntad 

utdelning nästa period 2,50 kr, CAPM 15 procent och där tillväxttakten konvergeras mot 

CAPM.  

 

Figur 11 Värde per aktie och förväntad tillväxttakt (källa Damodaran 2002 s 325) 

En tillväxtökning från 13 till 14 procent ger en 100 procentig ökning av värdet per aktie.  

Bottom-up Beta 

”Bottom up” beta är uträknade enligt nedan. Illustrationen ämnar att visa endast uträkningen 

av Betssons betavärde men de övriga bolagens betavärden är uträknade enligt samma 

tillvägagångssätt.  

Företag 2004 Betavärde Marknads D/E Skattesats

Chartwell 0,96                           1,11% 11,50%

Cryptologic 2,40                           9,34% 17,34%

SportinBet 1,63                           14,33% 0,00%

Sportech 2,31                           17,70% 37,00%

William Hill 0,90                           24,00% 28,00%

Rank Group 1,04                           61,50% 39,00%

Boss Media 2,52                           10,55% 28,45%

Medelvärde 1,68                        19,79% 23,04%

Unlevered Beta Betsson 1,46                        

Betsson Levered Beta 1,54                        

Företag Unlevered Beta Levered Beta

Boss Media 1,36 1,47

Rank Group 1,62 2,23

William Hill 1,59 1,86

Sportech 1,40 1,55

SportingBet 1,49 1,70

Cryptologic 1,38 1,49

Chartwell 1,55 1,57
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Tabell 12 Bottom-up beta för bolagen (Källa Ecowin och årsredovisningar) 

Fundamentala tillväxten för relativvärderingen 

William Hill Miljoner

Räkenskapsår 2 004          2 003             2 002         2 001         

Kapitalutgifter 427             301                 584             426             

Avskrivningar 210             236,5             237             252             

Net cap ex 217          64,5           347,2       174         

Förändring fordringar 83 -               39,9                20               227             

Förändringar skulder 176             432                 388             249             

∆ non working capital 259 -            392,5 -            368 -            22 -              

Reinvestering 42 -               328 -                21 -              152             

EBIT (1-30%) 2 093          1 814             1 204         1 192         

Summa tillgångar 12 167        11 638           12 679       14 044       

Reinvesteringstakt -1,99% -18,1% -1,7% 12,7%

ROC 17,21% 15,59% 9,49% 8,49%

Förväntad tillväxt -0,34% -2,82% -0,16% 1,08%

FCFF 2 135          2 142             1 224         1 040         

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 6 304         2,50% 45,79%

Reinvestering 239 -           

Reinvesteringtakt -3,79%

Summa tillgångar 50 528       

ROC 12,48%

Förväntad  tillväxt -0,47%

 

Sportech Miljoner

Räkenskapsår 2 004          2 003        2 002         2 001         

Kapitalutgi fter 243             256           352             281             

Avskrivningar 152,7          143,9        158,8         168,7         

Net cap ex 90            112,1      193,2       112         

Förändring fordringar 12,6            2,2 -            19,2            8,8 -             

Förändringar skulder 30,4 -           34,2 -         55,9 -           102,4 -        

∆ non working capital 43,0            32,0          75,1            93,6            

Reinvestering 133             144           268             206             

EBIT (1-30%) 57                85              113             91               

Summa tillgångar 2 068          2 182        2 538         2 879         

Reinvesteringstakt 233,65% 168,6% 237,2% 225,1%

ROC 2,76% 3,92% 4,46% 3,18%

Förväntad tillväxt 6,45% 6,60% 10,57% 7,15%

FCFF 76 -               59 -             155 -            114 -            

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 347            2,50% 9,33%

Reinvestering 752            

Reinvesteringtakt 216,52%

Summa tillgångar 9 667         

ROC 3,59%

Förväntad  tillväxt 7,77%
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Rank Group Miljoner

Räkenskapsår 2 004          2 003          2 002         2 001         

Kapitalutgi fter 1 590          1 594          2 359         2 730         

Avskrivningar 1 027,5       1 219,6       1 142,7      1 232,9      

Net cap ex 562,5       374,4       1 216,3    1 497,1    

Förändring fordringar 1 036,7 -      808,8 -         417,3         2 851,2      

Förändringar skulder 54,9            44,0 -            191,3         337,3         

∆ non working capital 1 091,6 -      764,8 -         226,0         2 513,9      

Reinvestering 529 -            390 -             1 442         4 011         

EBIT (1-30%) 1 264          1 485          2 118         1 833         

Summa tillgångar 22 205        25 470        25 710       25 032       

Reinvesteringstakt -41,87% -26,3% 68,1% 218,9%

ROC 5,69% 6,69% 8,24% 7,32%

Förväntad tillväxt -2,38% -1,76% 5,61% 16,02%

FCFF 1 793          1 875          675             2 178 -        

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 6 699         2,50% 17,68%

Reinvestering 4 534         

Reinvesteringtakt 67,68%

Summa tillgångar 98 417       

ROC 6,81%

Förväntad  tillväxt 4,61%

 

Cryptologic Tkr

Räkenskapsår 2 004          2 003         2 002          2 001          2 000        1 999        
Kapitalutgifter 49 461,4      19 948,1     78 016,3     48 309,3     5 323,0     9 221,1      

Avskrivningar 14 002,6      11 152,6     8 820,6       3 727,5       2 193,0     1 331,8      
Net cap ex 35 458,8      8 795,5      69 195,7     44 581,8     3 130,0     7 889,3      

Förändring fordringar 28 668,4      95 583,6 -    29 620,6 -    29 720,9     96 156,4   13 974,2    

Förändringar skulder 20 320         122 034      24 813        13 928        6 989        8 965         
∆ non working 

capital 8 348          217 617 -    54 434 -       15 793        89 168      5 010        
Reinvestering 43 807        208 822 -    14 762        60 374        92 298      12 899       
EBIT (1-28%) 73 300         52 519       50 648        128 621      99 896      119 452     

Summa tillgångar 832 660       626 130      469 923      722 738      603 369    433 961     
Reinvesteringstakt 60% -398% 29% 47% 92% 11%

ROC 8,80% 8,39% 10,78% 17,80% 16,56% 27,53%
Förväntad tillväxt 5,26% -33,35% 3,14% 8,35% 15,30% 2,97%

FCFF 29 493         261 341      35 886        68 247        7 598        106 553     

Normaliserad tillväxt Exkluderat 2003

EBIT efter skatt 471 916       Stabil tillväxt ROE

Reinvestering 224 140       3,14% 26,49%

Reinvesteringtakt 47%

Summa tillgångar 3 062 651    

ROC 15,41%

Förväntad  tillväxt 7,32%
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Chartwell

Räkenskapsår 2 004                       2 003                     2 002                2 001                     2 000                       1 999                    
Kapitalutgifter 4 294 983,7              4 140 606,1            558 417,5          650 882,3               1 994 380,4              947 277,0              
Avskrivningar 1 345 969,6              769 499,0               620 203,5          814 137,6               767 106,0                 297 363,8              

Net cap ex 2 949 014,1              3 371 107,1            61 786,0 -           163 255,3 -              1 227 274,4              649 913,2             
Förändring fordringar 559 514,6                 5 416 026,1            106 359,7 -         5 929 067,5             681 755,1 -                2 320 548,2           
Förändringar skulder 1 365 095                 4 209 366               569 785             6 476 320 -              3 155 023                 3 722 828              
∆ non working 

capital 805 580 -                  1 206 660               676 144 -            12 405 387             3 836 778 -               1 402 280 -            
Reinvestering 2 143 434                4 577 767               737 930 -            12 242 132             2 609 504 -               752 366 -               
EBIT (1-28%) 13 445 566               3 734 686               3 749 680          3 939 162               104 845 -                  3 132 980 -             

Summa tillgångar 82 447 514               51 662 545             38 626 088         53 209 989              61 533 507               9 135 505              

Reinvesteringstakt 16% 123% -20% 311% 2489% 24%
ROC 16,31% 7,23% 9,71% 7,40% -0,17% -34,29%

Förväntad tillväxt 2,60% 8,86% -1,91% 23,01% -4,24% -8,24%

FCFF 11 302 132               843 081 -                 4 487 610          8 302 970 -              2 504 659                 2 380 614 -             

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 21 631 269               2,81% 19,55%

Reinvestering 14 863 532               

Reinvesteringtakt 69%

Summa tillgångar 296 615 148             

ROC 7,29%

Förväntad  tillväxt 5,01%

 

SportingBet Miljon

Räkenskapsår 2 004            2 003            2 002            2 001           2 000            1 999           

Kapitalutgifter 368,6            97,1               209,5            201,4           6,0                 7,5                

Avskrivningar 154,0            142,7            116,3            31,9              8,6                 1,1                

Net cap ex 214,6         45,6 -          93,2           169,5        2,6 -           6,4           

Förändring fordringar 18,8 -              20,1               0,4 -                99,2              6,7                 0,6                

Förändringar skulder 284                45 -                 144                112               17                  9                   

∆ non working capital 302 -               65                  145 -               13 -                10 -                 9 -                  

Reinvestering 88 -                 20                  52 -                 156               13 -                 2 -                  

EBIT (1-28%) 67                  32                  79                  77                 2                    14 -                

Summa tillgångar 2 080            2 048            3 066            846               105               9                   

Reinvesteringstakt -131% 61% -65% 203% -576% 18%

ROC 3,22% 1,56% 2,57% 9,09% 2,13% -151,11%

Förväntad tillväxt -4,22% 0,95% -1,68% 18,49% -12,29% -26,67%

FCFF 155                12                  130                80 -                15                  11 -                

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 243               2,50% 4,25%

Reinvestering 21                 

Reinvesteringtakt 8,8%

Summa tillgångar 6 106           

ROC 3,98%

Förväntad  tillväxt 0,35%
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Boss Media Tkr

Räkenskapsår 2 004                     2 003                 2 002               2 001                 2 000                  1 999                 

Kapi talutgifter 45 356,0               25 495,0           17 360,0         24 328,0           23 899,0             10 852,0           

Avskrivningar 19 450,0               20 986,0           16 201,0         16 271,0           7 498,0               2 566,0              

Net cap ex 25 906,0           4 509,0          1 159,0        8 057,0          16 401,0         8 286,0          

Förändring fordringar 103 859,0             1 667,0 -             40 272,0 -        21 909,0           32 162,0             16 239,0           

Förändringar skulder 30 667                  26 366               4 319               22 215 -              28 932                13 295               

∆ non working capital 73 192                  28 033 -              44 591 -            44 124               3 230                  2 944                 

Reinvestering 99 098                  23 524 -              43 432 -            52 181               19 631                11 230               

EBIT (1-28%) 47 111                  30 334               6 686 -              7 924                 50 309                18 996               

Summa tillgångar 360 161                269 947            194 024          201 691            227 925              123 321            

Reinvesteringstakt 210% -78% 650% 658% 39% 59%

ROC 13,08% 11,24% -3,45% 3,93% 22,07% 15,40%

Förväntad tillväxt 27,51% -8,71% -22,38% 25,87% 8,61% 9,11%

FCFF 51 987 -                 53 858               36 746             44 257 -              30 678                7 766                 

Normaliserad tillväxt Stabil tillväxt ROE

EBIT efter skatt 147 987               2,08% 13,33%

Reinvestering 115 184               

Reinvesteringtakt 77,8%

Summa tillgångar 1 107 122            

ROC 13,37%

Förväntad  tillväxt 10,40%
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Analys från regression 

Crytptologic Chartwell Boss Media
Risk och prestationsmått Risk och prestationsmått Risk och prestationsmått

Intercept (Alpha) = 2,63% Intercept (Alpha) = 4,50% Intercept (Alpha) = 3,2%

Slope (Beta)= 2,3403 Slope (Beta)= 0,9581 Slope (Beta)= 2,52

Rf(1- Beta) = -0,508% Rf(1- Beta) = 0,018% Rf(1- Beta) = -0,58%

Intercept-Rf(1-Beta)= 3,14% Intercept-Rf(1-Beta)= 4,48% Intercept-Rf(1-Beta)= 3,74%

Varians statistik Varians statistik Varians statistik

Variance of the stock= 0,04682 Variance of the stock= 0,06551 Variance of the stock= 0,06210

Variance of the market = 0,00256 Variance of the market = 0,00358 Variance of the market = 0,00505

Systematic variance= 0,01403 Systematic variance= 0,00328 Systematic variance= 0,03193

Unsystematic variance= 0,0328 Unsystematic variance= 0,06223 Unsystematic variance= 0,03017

R squared = 29,98% R squared = 5,01% R squared = 51,42%  

Rank Group SportinBet Sportech
Risk  och prestationsmått Risk  och prestationsmått Risk och prestationsmått

Intercept (Alpha) = -0,53% Intercept (Alpha) = 2,9% Intercept (Alpha) = 4,0%

Slope (Beta)= 1,053 Slope (Beta)= 1,6536 Slope (Beta)= 2,31

Rf(1- Beta) = -0,01% Rf(1- Beta) = -0,0263% Rf(1- Beta) = -0,53%

Intercept-Rf(1-Beta)= -0,52% Intercept-Rf(1-Beta)= 3,16% Intercept-Rf(1-Beta)= 4,53%

Varians statistik Varians statistik Varians statistik

Variance of the stock= 0,00739 Variance of the stock= 0,03641 Variance of the stock= 0,18947

Variance of the market = 0,00264 Variance of the market = 0,00176 Variance of the market = 0,00193

Systematic variance= 0,00292 Systematic variance= 0,00482 Systematic variance= 0,01026

Unsystematic variance= 0,00446 Unsystematic variance= 0,03159 Unsystematic variance= 0,17921

R squared = 38,29% R squared = 13,24% R squared = 5,41%  

William Hill
Risk och prestationsmått

Intercept (Alpha) = 2,4%

Slope (Beta)= 0,90

Rf(1- Beta) = -0,04%

Intercept-Rf(1-Beta)= 2,34%

Varians statistik

Variance of the stock= 0,00526

Variance of the market = 0,00189

Systematic variance= 0,00153

Unsystematic variance= 0,00373

R squared = 29,02%  

 

Tabell 13 Regressionsanalys (Källa Ecowin) 
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Bilaga 2 

Mikroekonomiska aspekter kring aktieprisets volatilitet 

Värdet av en aktie är det totala nuvärdet av de framtida avkastningarna. Olika investerare 

värderar ett företag på olika sätt. En individ kanske anser att bolaget kommer att presterar som 

den gjort tidigare, en annan kanske anser att företagets glansdagar är över och beräknar 

nuvärdet på företaget med en lägre tillväxttakt. Vissa investerare kanske känner extrem 

tillförlitlighet över deras prognostisering eller inte alls bryr sig om den risk ett aktieinnehav är 

förknippat med. Medans andra är mer benägna till riskaversion och sålunda använder en 

högre diskonteringsränta.119 Detta är anledningen varför det finns en mängd olika 

estimeringar av en akties totala nuvärde.  

Medans aktiepriset rör sig nedåt mer och mer kommer aktiepriset vara mindre värt än 

det totala nuvärdet av individernas estimeringar. Eftersom marknaderna anses korrigera dessa 

misstag kommer individerna att anse att aktien är ett ”klipp” och såldes obenägna att avyttra 

dem. Exempelvis, när aktiepriset är 78 kronor kommer flera att vara benägna att hålla i mer 

aktier än de har, det vill säga när jämviktspriset är 100 kr (se figur 12 nedan). Sålunda 

kommer många att vilja införskaffa aktierna och priset på aktien går upp. Vid marknadspriset 

125 kr inträffar det omvända, det vill säga individerna anser att de har för många aktier och 

försöker avyttra dessa. Det är endast i jämvik som individerna är nöjda med marknadspriset 

och håller de aktier de innehar.120 Detta är relationen mellan utbud och efterfrågan. De som 

följer aktiemarknaden vet att en akties pris andras ofta under öppningstiderna och jämvikt 

sker ögonblickligen. Vad är det som skiftar en efterfrågekurva? 

Utbudskurvan nedan är en vertikal kurva, då mängden aktier är given, aktier emitteras 

när ett företag söker finansiera ett projekt eller liknade.  

Några viktiga skäl till varför efterfrågekurvan skiftar till höger är följande (Hall E.R 

2002:430). 

• Ny information kommer till marknadens kännedom som visar högre 

vinstpotential än tidigare. Högre förväntade avkastningar per aktie får nuvärdet 

av aktie att höjas - värdet av de individerna tror aktien är värd. Individerna 

tenderar sålunda att vara benägna att hålla i mera aktier i den gällande 

marknadspriset.  

                                                
119 Hall E.R 2002:428 
120 Hall E:R 2002:429 
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• En minskning av räntan. Detta får diskonteringsräntan att sjunka, den riskfria 

räntan plus riskpremium, och sålunda stiger nuvärdet. 

• En minskning av lockelse till andra tillgångar. Ceteris paribis, kommer en 

minskad dragningskraft av andra tillgångar, som guld, silver, obligationer 

etcetera leda till att individerna hellre håller i aktier. 

• Att individer förväntar sig att något av de ovan nämnda inträffar. Om 

individerna förväntar sig att något av de ovan nämnda kommer inträffa vet de 

också att efterfrågekurvan kommer skifta till höger och ett högre marknadspris 

är att vänta.  

Generellt gäller, när ett aktiepris gör en signifikant ändring beror det på att ny information har 

kommit till marknadens kännedom. 

 

Figur 12 Utbud och efterfrågan på en aktiemarknad (Källa Hall E.R 2002:429) 
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Bilaga 3 Betssons årliga sammanställning 

Resultaträkning 
År 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Rörelsens Intäkter 311 147    264 317     263 077     253 417     374 083     345 244    326 910     
Rörelsens kostnader exkl avskrivningar 281 644 -   250 392 -    250 841 -    265 174 -    353 739 -    321 387 -   298 184 -    
Rörelse resultat (EBITDA) 29 503      13 925       12 236       11 757 -      20 344       23 857      28 726       
Avskrivningar 14 472 -     11 976 -      11 928 -      39 036 -      11 987 -      10 890 -     23 343 -      
Rörelse resultat (EBIT) 15 031      1 949         308            50 793 -      8 357         12 967      5 383         
Finansiella poster exkl kostnader 931           26              2 088         502 -           3 100 -        2 745        1 846         
Finansiella kostnader 1 018 -       1 348 -        2 377 -        1 041 -        301 -           130 -          147 -           
Resultat efter finansiella poster 14 944      627            19              52 336 -      4 956         15 582      7 082         
Minoritetsandel 717 -          922 -           450 -           287            92              196           (-)
Resultat före skatt 14 227      295 -           431 -           52 049 -      5 048         15 778      7 082         
Skatt 4 397 -       1 842         469 -           3 102         5 319 -        5 170 -       4 586 -        
Redovisat resultat 9 830        1 547         900 -           48 947 -      271 -           10 608      2 496         
Resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat 9 830        1 547         900 -           48 947 -      271 -           10 608      2 496         

Balansräkning
Anläggningstillgångar 77 823      49 683       49 766       40 597       68 375       28 944      32 133       
Omsättningstillgångar 72 235      70 361       63 267       59 699       79 953       83 252      78 178       
S:Tillgångar 150 058    120 044     113 033     100 296     148 328     112 196    110 311     
Eget kapital hänförligt till moderbolaget 98 019      75 827       73 099       54 354       102 583     70 398      71 048       
Minoritetsintresset 1 758        2 164         945            111            49              
S:a Eget kapital 99 777      77 991       74 044       54 465       102 632     70 398      71 048       
Avsättning för skatter 1 982        666            1 089         738            3 164         2 330        1 599         
Långfristiga skulder 7 525        5 540         3 007         3 822         620            621           692            
Kortfristiga skulder 40 774      35 838       34 893       41 271       41 912       38 897      36 972       
S:a Skulder 48 299      41 378       37 900       45 093       42 532       39 518      37 664       
S:a Eget kapital och skulder 150 058    120 035     113 033     100 296     148 328     112 246    110 311     
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Bilaga 4 Kassaflödesvärdering 2004 

Genomsnittliga kassaflödet Reinvestering kvot ROC

EBIT (1-t) 10823 86% 18,00% Stabil tillväxt Wacc 11,1%

(-) net kapital utgifter -9713 G= 2,08% Beta= 1,1

(-) förändring rörelsekapital -8402 Förväntad tillväxt i EBIT (1-t) ROC= 20%

(=) FCFF -7292 15,48% Til lväxt+ 0% Reinvestering= 10%

Terminal värde

226388

1 2 3 4 5 Terminal året

EBIT (1-t) 12498 14 433      16 667      19 248      22 227            22689

Företagsvärde 131 471             (-) Reinvestering -10749 12 413 -     14 334 -     16 553 -     19 115 -           -2360

(+) Likvida medel 23 945               (=) FCFF 1750 2 021        2 333        2 695        3 112              20330

(-) Skulder 48 299 -              

Eget kapital 203 715             

Värde per aktie 6,53                    WACC 12,91%

Skuldkostnad efter skatt Marknadsvärde 

CAPM ,75%+2,11%= 2,06% E=,921     D=,079

13,84% Rating AAA

Riskfria räntan Beta Riskpremium

Riskfria ränta= 4,74% "+" 1,54 × 5,91%

Riskfria räntan Mark.Riskpremium

4,74% 10,65%

 

Figur 13 Kassaflödesvärdering (Damodaran 2002:397) 


