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Træffer du beslutninger 
på et oplyst grundlag?
Står du overfor at skulle foretage en større investering eller strategisk beslutning? Det kan 
fx være en større anlægsinvestering, beslutning om indtrængning på et nyt marked eller 
udvikling af nyt produkt.

Få klarlagt konsekvensen af beslutningen før den træffes. Både når det gælder den økono-
miske værdi af beslutningen og de regnskabsmæssige konsekvenser. 

PwC hjælper vores kunder med at etablere et robust beslutningsgrundlag, der belyser de 
økonomiske konsekvenser af beslutningen, herunder risici og følsomheder.

Dine ønsker og behov

Vores specialister står klar til at hjælpe dig med at:

1. Vurdere din investering baseret på anerkendte metoder

2. Få overblik og skabe ejerskab omkring beslutningen og de forskellige muligheder

3. Opstille relevante handlingsalternativer samt indarbejde usikkerheder og risici

4. Formidle resultaterne på en let kommunikerbar måde

5. Få et beslutningsgrundlag, der kan anvendes både internt overfor virksomhedens  
beslutningstager og eksternt fx i forbindelse med kapitalfremskaffelse.

Vores proces

Indsamling 
af data og 
forudsætninger

Analysering af 
investeringen 
og handlings-
alternativer

Beregning 
af værdi

Følsomheds-
analyser



Skab et sikkert beslutningsgrundlag

Du får et konkret beslutningsoplæg, hvor vi hjælper med at opstille et 
fyldestgørende beslutningsgrundlag, så den optimale investeringsstrategi 
identificeres. På baggrund af dialog og sparring med dig analyseres særligt 
kritiske områder, og effekten af disse vurderes i forhold til investeringens 
rentabilitet. Hermed sikrer du et oplyst beslutningsgrundlag, som kan danne 
grundlag for både den videre interne proces i din virksomhed, men som også 
kan præsenteres overfor eksterne interessenter.

Indledende arbejde

Analyse

Output

Strategisk 
investering

Vores kunde overvejede 
at indgå i et joint venture 
omkring en større infra-
strukturinvestering.  
Investeringen var forbun-
det med betydelig usikker-
hed i forhold til størrelsen 
af anlægsomkostningerne 
samt de fremtidige ind-
tægter og driftsomkost-
ninger. Kunden ønskede 
derfor rådgivning om, 
hvorvidt det var en rent-
abel investering, og hvor 
store de forskellige risici 
var.  

PwC foretog en analyse 
af investeringens renta-
bilitet baseret på en række 
forskellige scenarier og 
mulige udfald vedrørende 
de væsentligste usikker-
hedsparametre.

De relevante scenarier og 
udfald blev defineret på 
workshops med kunden 
for at trække på kundens 
ekspertise og sikre ejer-
skab omkring de anvendte 
forudsætninger.

Gennem PwC’s analyse 
fik kunden både et indblik 
i investeringens forvent-
ede værdi og i følsom-
heden overfor ændringer 
i de centrale parametre, 
hvilket gav dem et robust 
beslutningsgrundlag at 
basere deres investerings-
beslutning på.

Case
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Kontakt os 

Book et møde, og få en uforpligtende dialog om din virksomheds behov for rådgivning 
i forbindelse med decision support.

Vores specialister tilbyder også assistance inden for 
andre områder:

Købesums-
allokering

Værdi-
ansættelse af 
immaterielle 
rettigheder

Værdi-
ansættelse af 
virksomheder 
og kapital-
andele

Nedskrivnings-
test

Deal
modelling

Præstations-
baseret
ledelses-
aflønning

Finansiel
modellering

Kurser i værdi-
ansættelse

Decision 
support


