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Sida 2

Generationsväxlingsstrategier

► Att låta ägandet övergå till nästa generation inom familjen
► Att behålla en del av företaget och låta resten övergå till

nästa generation
► Att ta in anställda som delägare (nyckelpersoner eller

samtliga anställda)
► Att sälja hela företaget till en eller flera anställda (MBO)
► Att sälja till utomstående (minoritetspost vs. hela

företaget)
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Sida 3

Generationsväxlingsstrategier

► Att samverka med eller ta in en riskkapitalintressent som
ägare t.ex. ett investment- eller utvecklingsbolag, en eller
flera privatpersoner eller ett företag man har
affärsrelationer med

► Att sälja eller gå samman med ett annat företag
► Att genomföra en börslistning av företaget
► Att helt eller delvis avveckla företaget

Sida 4

Frågeställningar

► Företagets värde?
► Vilken överlåtelseform?
► Hur betalas köpeskillingen?
► Hur finansieras köpeskillingen?
► Rättshandlingar i samband med överlåtelsen?
► Hurdant stöd får den som fortsätter med verksamheten?
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Sida 5

Frågeställningar

► Är företagsformen lämplig?
► Har företaget en ”tung” balansstruktur?
► Finns det behov av omstruktureringar innan

genomförandet av generationsväxlingen?

Sida 6

Frågeställningar

► Ändring av företagsform
► Av företag ägda fastigheter eller gamla vinstmedel
► Delning
► Överföring av affärsverksamhet
► Förvärv av egna aktier
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Sida 7

Om företagsvärdering

Sida 8

Avsikten med företagsvärdering

► Avsikten är att hitta ett gängse värde åt bolaget eller en del av det
► Värderingen beroende på ändamål, objekt och situation

dessa kan påverka slutresultatet
► Köpare/ Säljare
► Arrangemang inom familjen avviker från försäljning åt utomstående
► Försäljning åt utomstående är en sk. ”normal” företagsaffär

► En företagsvärdering kan bli aktuell förutom vid generationsväxlingar
även tex. I  följande situationer:
► Olika företagsarrangemang (fusion, emissioner etc.)
► Inlösen eller försäljning av egna aktier
► Arv, gåva eller avvittring
► Kreditgivning
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Sida 9

Företagsvärderingsmetoder

► Flera olika metoder
finns ingen enda rätt metod  och inget 100% korrekt

värde

► Marknadsbaserade jämförbara metoder
► Avkastningsvärde:

► Avkastningsvärde som baserat sig på resultat
► Avkastningsvärde som baserar sig på kassaflöden

► Substansvärde
► Bestämmandet av gängse värde i beskattningen

Sida 10

Värdering till gängse värde

A transaction in which the buyers and sellers of an
object act independently and have no relationship to
each other and both parties in the deal are acting in
their own self interest and are not subject to any
pressure or duress from the other party

(”arm’s length transaction”).
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Sida 11

Värderingsmodeller

Sida 12

Jämförelsebolag

Skenario analys

Övriga avkastningsmodeller

Bokföringsvärde

Kostnadsbaserade

Avkastningsbaserade

Marknadsbaserade

Kassaströms-analys(DCF)

Jämförelsetransaktioner

Substansvärde

Värderingsmodeller
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Sida 13

Marknadsbaserade /Jämförande modeller

► Jämförande marknadsbaserade modeller baserar sig på motsvarande
noterade börsbolags marknadsvärden eller

► På motsvarande transaktioner (företagsaffärer…).

► Bolagets värde erhålls genom användning av en multiplikator, Som t.ex.
EV/EBITDA,  (EV/EBIT) eller (P/E).

Marknadsvärdering Jämförande affärer

Jämförande
värderingsmodell

Sida 14

Avkastningsvärdemetoden

Allmänt om metoden
► Med avkastningsvärde avses dagsvärdet av diskonterade framtida

intäkter. Diskonteringen bör beakta den risk som är anknuten till det
framtida avkastningskravet
► Den mest använda modellen är DCF (Discounted Free Cash

Flow)
► Kritiserad värderingsmetod:

► Mycket svårt att uppskatta de kommande intäkterna
varför man eventuellt måste basera sig på historisk data

► Svårt att bestämma avkastningskravet dvs. kalkylräntan
man bör iaktta speciell försiktighet vid bestämmandet av

den och eventuellt använda sk. känslighetsanalyser
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Sida 15

Avkastningsbaserade modeller - DCF

► DCF modellens uppbyggnad
► Detaljerade budgeter för framtida kassaströmmar tas fram(3-5 år framåt).
► För framtida kassaströmmar efter ovannämnda period beräknas ett

restvärde.
► Företagsvärdet (Enterprise value) erhålls genom att diskontera de

beräknade kassaströmmarna med avkastningskravet justerat med
tillhörande risk d.v.s. Kapitalets genomsnittskostnad. (WACC):

Kostnad för
eget kapital +

Kostnad för
främmande

kapital

WACC

Finansierings
struktur

x

Sida 16

Avkastningsbaserade modeller - DCF

Värdet på eget kapital (Equity value) erhålls genom att från
företagsvärdet minska räntebärande nettoskulder och lägga
till likvida penningmedel

Kassa-
flöde

Rest-
värde

Likvida
penningmedel

Ränte-
bärande

lån

Värdet på
eget kapital+ + - =
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Sida 17

Substansvärdemetoden

► Vid beräkning av substansvärdet omvärderas tillgångarna
i den mån de är under- eller övervärderade

► Fastställer företagets nettoförmögenhet
► immateriella rättigheter ges oftast inget värde

► goodwill, organisation, verksamhetskoncept etc.

► Vid uträknandet av substansvärdet är avsikten att å ena
sidan fastställa substansens likvidationsvärde och å andra
sidan värdera tillgångsposternas värde i den verksamhet
som de kommer att användas av köparen

► En omvärdering av balansposterna skall främst göras för
de poster som har mest betydelse vid beslutsituationen

Sida 18

Värderingsprincip enligt skattemyndighet

► Utgångsläge är att värdet bestäms i första hand på basis
av jämförbara överlåtelser
► förutsättning att överlåtelsen varit marknadmässig

► tidpunkt, frivillig, mellan oberoende parter

► Om inte jämförbara affärer finns tillgängliga och aktiernas
värde inte kan fastställas tillförlitligt
► Faställs den på basen av

► Substansvärde
► Avkastningsvärde
► Medeltalet av substansvärde och avkastningsväde
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Sida 19

Värderingsprincip enligt skattemyndighet

Formel för avkastningsvärde:
► Medeltalet av tre senaste års nettoresultat / 0,15

► Om substansvärde > avkastingsvärdet
► värdet = substansvärdet

► Om avkastningsvärdet > substansvärdet
► värdet =  medeltal av substans- och avkastningsvärde

Sida 20

Värderingsprinciper enligt skattemyndighet

Skattestyrelsens anvisning / modellexempel:
► Avkastningsvärde

► Nettoresultat 3 senaste perioder +40 t€, -30 t€, +50 t€
► Medeltal +20 t€
► Avkastningsvärde 20 t€ / 0,15 = 133 t€

► Substansvärde 10 t€

► Gängse värde
► Medeltalet av avkastnings- och substansvärdet
► (133 + 10) / 2 = 71,5 t€
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Sida 21

Skattelättnader vid generationsväxlingar

► Försäljning av företag (IskL)
► Kan bli helt skattefri

► Gåva
► Gåvan kan värderas till 40 %

► Gåvoartat köp
► Kan bli helt skattefri

► Möjlighet till förlängd betalningstid av gåvoskatt
► Kan få räntefri betalningstid upp till 5 år

Sida 22

Försäljning av företag åt utomstående

► Utfallet vid försäljning av företag åt utomstående part är
olika beroende på försäljningssätt:

1. Försäljning av bolagets aktier
2. Verksamhetsförsäljning
3. Försäljning av dotterbolag
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Sida 23

Försäljning av bolagets aktier

► Säljaren får pengarna personligen
► Säljaren slipper all byråkrati kring företagandet
► Säljaren slipper ansvar
► Försäljarens beskattningsbara vinst är kapitalinkomst,

vinsten kan vara beroende på ägotid om presumtiv
anskaffningsutgift utnyttjas:
► 10 år (40 % presumtiv ansk.utgift)
► < 10 år (20 % presumtiv ansk.utgift)

Sida 24

Försäljning av verksamhet

► Säljaren lämnar med bolaget som får pengarna
► Bolaget betalar bolagsskatt (20 %) på vinsten
► Säljaren kan lyfta dividend från bolaget

► 8 % av nettoförmögenheten upp till 150.000 euro beskattas
lindrigt, 75 % är skattefritt och endast 25 % skattepliktig
kapitalinkomst

► Säljaren har fortsättningsvis arbete och kostnader med att
upprätthålla bolagets bokföring etc.

► Köparen kan avdra goodwill-andelen av köpesumman i
sin beskattning (5 års avskrivningstid) som kan leda till att
köparen är villig att betala mera för företaget
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Sida 25

Försäljning av dotterbolag

► Försäljningen av en del av verksamheten kan genomföras via
omstruktureringar (delning, verksamhetsöverlåtelse, apport)

► Säljaren lämnar med moderbolaget som får pengarna
► Försäljningsvinsten kan vara skattefri för bolaget om vissa villkor

uppfylls:
► Aktierna bör vara upptagna  bland bestående aktiva i balansräkningen
► Ägotid över 1 år
► Inte fråga om fastighetsverksamhet
► Aktieinnehavet nära knutet till ens verksamhet

► Säljaren kan lämna i moderbolaget sådan verksamhet som inte säljs
(fastighet, annan verksamhet, placeringar etc)

Sida 26

Om generationsväxling
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Sida 27

Metoder för generationsväxling

► Försäljning/köp av aktier eller affärsverksamheten
► Gåva/gåvoartat köp
► Arv/testamente
► Riktad emission
► Förvärv av egna aktier
► Företags - och finansieringsarrangemang i anslutning till

generationsväxling

Sida 28

Avtal och handlingar

► Intentionsavtal/föravtal
► Sekretessavtal
► Gåvobrev
► Aktieöverlåtelseavtal
► Överlåtelseavtal för affärsverksamheten
► Aktieägaravtal
► Arbetsavtal
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Sida 29

Avtal och handlingar

► Överlåtelsehandling avseende aktier
► Konkurrensförbudsavtal
► Hyres- och serviceavtal under övergångsperiod
► Inköps-, distributions-, försäljnings- och

marknadsföringsavtal
► Avtal om överföring av immateriella rättigheter

Tack!
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Sida 31
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