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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to determine the fair value of Falck A/S as of June 1st. 2017. This is 

done through five main sections; company profile, strategic analysis, financial analysis, budgeting 

and valuation. 
 

Falck is a Danish company founded in 1906 that provides emergency, assistance, healthcare and 

safety services through its subsidiaries. The company originally provided smaller rescue work in 

Denmark, but is today delivering services in 46 countries, worldwide. The global expansion has 

happened over a relatively short amount of time, mostly through acquisitions. Falck’s revenue has 

increased significantly from DKKm 10,193 in 2011 to DKKm 15,964 in 2016. Despite the growth, 

Falck’s financial results have not been impressive and after several disappointing years, the 

company has now changed leadership for the first time since 2004. 
 

The strategic analysis consists of an internal and external part, and is summarized in a SWOT. The 

internal analysis examines Falck’s resources and competencies for potential competitive 

advantages, whereas the external analysis examines the external factors that could affect Falck’s 

future earnings. Several opportunities and threats are found that might affect the company, but these 

vary between the four key business areas; Emergency, Assistance, Healthcare and Safety Services. 
 

The financial analysis is based on annual reports since 2011, and shows that return on equity (ROE) 

has been declining, primarily due to a reduced profit margin. Falck’s costs have increased with a 

higher rate than revenue, and this is likely associated with the quick expansion. The integration of 

acquired companies into Falck’s existing structure will be important for the future financial results. 

Based on the strategic and financial analysis of Falck, a budget for the next 10 years is created. 
 

The value of Falck is found by using the Discounted Cash Flow (DCF) model, and error-controlled 

by the Economic Value Added (EVA) model. The DCF-model is based on the budget and the 

estimated Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 6.45%. The model indicates an equity 

value of DKKm 5,048 as of 1 June 2017, which leads to a share price of DKK 75.40. The estimated 

value is evaluated thorugh a sensitivity analysis, which concludes that the value is very sensitive to 

model inputs, especially the WACC. This indicates that the estimated value of Falck is associated 

with significant uncertainty. 
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1. Innledning 
 
I takt med den stigende levealder og folks livsstilsvalg øker behovet for sunnhetstjenester, herunder 

ambulansekjørsel. Den større andel eldre fører til flere tilfeller av visse alvorlige sykdommer samt 

ulykker. Antallet av ambulanseutrykninger har i en rekke år vært stigende, og den demografiske 

utviklingen tilsier at dette vil fortsette (Jyllands-posten, 09.09.15). 
 

Det har lenge vært diskusjoner rundt leveringen av livsviktige samfunnstjenester. Det er blant annet 

debatt om leveringen av ambulansetjenester i det hele tatt skal konkurranseutsettes i forhold til 

borgernes sikkerhet, eller om det offentlige bør drive det. Konsekvensene av en leverandør som 

ikke klarer å utføre oppgaven kan være store og i verste fall koste liv. Kombinasjonen av å levere 

livsviktige tjenester og profittmaksimering er derfor omdiskutert. 
 

Falck er en privat virksomhet som har levert samfunnsnyttige tjenester i mer enn 100 år, og 

samtidig prøvd å skape et overskudd til deres eiere. Virksomheten har spilt en viktig rolle i det 

danske sunnhetssystemet og blant annet hentet inn Skandinavias første motoriserte ambulanse.  
 

Falck har gjennom en årrekke ekspandert globalt og opererer i dag i 46 land. Ekspansjonen har 

hovedsakelig vært gjennom virksomhetsoppkjøp, og omsetningen har derfor vokst raskt de siste 

årene. Selv om Falck har vokst på topplinjen, har virksomheten hatt utfordringer med bunnlinjen. 

Resultatene har i flere år vært skuffende og de private investorene har avskrevet store beløp på 

deres eierskap av Falck. Den største aksjonær, Lundbeckfonden, har i årsregnskapet 2015 og 2016 

nedjustert verdien av Falck med nesten 2,5 milliarder danske kroner totalt (Politiken, 28.04.17).  
 

De siste årene har Falck vært i motvind i de danske medier. Det har vært beskyldninger om misbruk 

av markedsposisjon etter tapet av kontrakten i Region Syddanmark til konkurrenten Bios, og 

toppledelsen gjennom de siste 12 år har blitt oppsagt. 
 

Falcks ekspansjon fra en dansk redningsvirksomhet til et globalt redningskonsern, og de 

medfølgende utfordringer, gjør virksomheten interessant å undersøke. Den komplekse 

forretningssammensetningen gjør virksomheten unik og utfordrende å verdsette. 

På bakgrunn av dette og virksomhetens økonomiske situasjon, er Falck interessant å verdsette. 
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2. Problemformulering 
 

Formålet med denne oppgaven vil derfor være å verdsette Falck på bakgrunn av en dyptgående 

strategisk analyse av virksomheten. 
 

Problemformuleringen lyder derfor: 

Hva er verdien av egenkapitalen til Falck pr. 01.06.2017? 
 

For å kunne besvare ovenstående problemformulering skal nedenstående underspørsmål besvares 

gjennom analysen: 
 

Strategisk analyse: 

• Hvilke interne ressurser kan gi Falck konkurransemessige fordeler i fremtiden? 

• Hvilke eksterne faktorer kan påvirke rentabiliteten til Falck i fremtiden? 

Regnskapsmessig analyse: 

• Hvordan har den historiske rentabilitet utviklet seg i Falck? 

• Hva er Falcks risikoposisjon? 

Budsjettering: 

• Hva er en passende budsjetteringsperiode? 

• Hvordan påvirker den strategiske analyse og den historiske rentabilitet den fremtidige 

budsjettering? 

Verdsettelse: 

• Hva er verdien av Falck ifølge DCF-modellen? 

• Hvor følsom er verdsettelsen overfor endringer i modellens input? 

 

2.1 Metode 
 
Da avhandlingen er en verdsettelse av en enkelt virksomhet er undersøkelsesdesignet derfor et 

«single case» studie (Andersen, 2013:110). Her går man ned i dybden i et enkelt fenomen, eller i 

dette tilfellet en enkelt virksomhet. Det blir brukt en deduktiv fremgangsmåte i denne oppgaven da 

man har dratt slutninger med utgangspunkt i eksisterende teorier (Andersen, 2013:31). Det har kun 

blitt brukt sekundærdata, det vil si data samlet av andre personer (Andersen, 2013:137). 

Verdsettelsen har blitt utarbeidet fra offentlig tilgjenglig informasjon, og den har i stor grad tatt 

utgangspunkt i informasjon fra Falcks årsrapporter. Det har blitt benyttet flere forskjellige type 
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sekundærdata, både kvalitative og kvantitative. De kvalitative data stammer hovedsakelig fra 

årsrapportene, men også bøker, artikler og nettsider. De kvantitative data er regnskaper og 

statistikkdatabaser. 

 

Struktur og teoriramme 

For å kunne besvare problemformuleringen blir avhandlingen delt inn i 5 deler: 

 
Virksomhetsprofil 
Oppgaven begynner med en gjennomgang av virksomhetsprofilen til Falck. Her vil Falcks historie, 

verdier, ledelse, eierforhold, geografiske markeder, forretningsområder og strategiske målsetninger 

bli gjennomgått. Formålet med dette delelementet er å gi leseren en bedre forståelse av 

virksomheten og bakgrunnsinformasjonen som man behøver. Ingen bestemte teorier vil blitt brukt i 

dette avsnittet. 

 
Strategisk analyse 
Den strategiske analysen blir oppdelt i en intern og en ekstern del. Den interne analysen har som 

formål å undersøke Falcks ressurser og analysere om det er noen av dem som gir Falck 

konkurransemessige fordeler. I denne delen vil VRIO-analysen bli brukt for å analysere ressursene 

og kompetansenes mulighet til å gi Falck konkurransemessige fordeler. Den eksterne analyse har 

som formål å kartlegge de eksterne forhold som påvirker Falck, og her vil man undersøke Falcks 

omverden og bransjene de befinner seg i. PEST-modellen blir brukt til å analysere omverden, hvor 

man vil identifisere forhold som kan påvirke Falcks fremtidige verdiskapelse. Bransjeanalysen blir 

utført ved bruk av Porters Five Forces. Modellen vil bli oppdelt etter forretningsområdene da Falck 

ikke er i en enkelt bransje og de varierer såpass at man ikke kan analysere dem samlet. Til slutt vil 

den strategiske analysen bli oppsummert i en SWOT-analyse som viser Falcks styrker, svakheter, 

muligheter og trusler. 

 
Regnskapsanalyse 
Regnskapsanalysen blir oppdelt i reformulering, rentabilitetsanalyse og risikoanalyse. 

Rentabilitetsanalysen legger et viktig grunnlag for budsjetteringen da den viser den nåværende 

rentabilitet og utvikling i nøkkeltall. For å kunne utføre renatbilitetsanalysen skal regnskapet 

reformuleres, og dette blir derfor foretatt som det første i regnskapsanalysen. Reformuleringen blir 

foretatt på bakgrunn av prinsipper i Ole Sørensens 5. utgave av boken «Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse» (2017) og Petersen og Plenborgs «Financial Satement Analysis» (2012). 
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Rentabilitetsanalysen blir foretatt på bakgrunn av den utvidede DuPont-modellen, beskrevet i 

Sørensen (2017). Risikoanalysen blir utført på bakgrunn av risikofaktorer beskrevet i Petersen & 

Plenborg (2012). 

 
Budsjettering 
Budsjetteringen vil ta utgangspunkt i de finansielle og ikke-finansielle verdidriverne funnet i 

henholdsvis regnskapsanalysen og den strategiske analysen. En budsjettperiode på 10 år har blitt 

brukt med tanke på Falcks fortsatte vekstmuligheter og konkurransemessige fordeler. 

Budsjetteringen legger grunnlaget for verdsettelsen. 

 
Verdsettelse 
Til verdsettelsen av Falck vil man bruke Dicounted Cash Flow (DCF) modellen, og Economic 

Value Added (EVA) modellen som et kontrollverktøy. For å kunne verdsette ved disse modellene 

må man først estimere Falcks vektede kapitalomkostning (WACC). Estimeringen av WACC blir 

mer komplisert når virksomheten ikke er børsnotert da man ikke kjenner virksomhetens beta og 

kredittrating. Beta blir estimert ved en common-sense analyse og det selskapsspesfikke 

risikotillegget blir estimert ved en egen kredittrating. For å undersøke hvor følsom verdsettelsen er 

for endringer i inputs vil det til slutt bli foretatt en følsomhetsanalyse. 

 

Kildekritikk 

Det har blitt brukt mange forskjellige typer kilder i denne avhandlingen hvor subjektiviteten og 

kvaliteten til hver enkelt kilde har løpende blitt vurdert. Kilder som kommer direkte fra Falck, som 

deres hjemmesider eller pressemeddelelser, har blitt særlig vurdert i forhold til subjektivitet da de 

selvfølgelig kan være biased i Falcks favør. Man har valgt å bruke nettartikler fra aviser og 

institusjoner som vurderes å være troverdige og informasjonen av høy kvalitet. Lærebøkene og 

andre teoribøker har også blitt vurdert til å være av høy kvalitet og troverdighet. 

 
 
2.2 Avgrensning 
 
På grunn av sidebegrensningen har det vært nødvendig å sette opp visse avgrensninger for 

avhandlingen. Det blir brukt offentlig tilgjenglig materiale frem til den 1. juni 2017, og informasjon 

etter dette vil ikke påvirke verdsettelsen. Falck blir verdsatt ut fra antagelsen om ”going concern”, 

og det er derfor ikke relevant å se på likvidering. 
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Det har blitt valgt å begynne analyseperioden i 2011. Dette er på bakgrunn av en større 

restrukturering av virksomheten hvor Falck Holding A/S ble opprettet og ”oppkjøpte” konsernet. 

Det var i forbindelse med endringer i eierskapet, og det førte til at balansetall mellom 2010 og 2011 

ikke er direkte sammenlignbare. 

 
På grunn av Falcks diversifiserte forretningsområder ville det vært mer givende å verdsette hvert av 

dem og deretter legge verdiene sammen (Koller et al., 2015:375). Dette har dog ikke vært mulig da 

det er en rekke informasjon som Falck ikke opplyser om på segmentnivå. Det har derfor blitt en 

kompromis hvor forretningsområdene analyseres hver for seg i deler av den strategiske analysen, og 

omsetningen blir budsjettert på hvert enkelt forretningsområde. 
 

Siden Falck opererer i forskjellige bransjer innenfor hvert forretningsområde har avgrensning her 

også vært nødvendig i den strategiske analysen. I for eksempel Assistance tilbyr virksomheten 

veiassistanse, men også reise- og boligassistanse. Da det vil bli for omfattende å analysere alle 

bransjene i hvert forretningsområde blir det fokusert på det største området, som i dette eksempelet 

er veiassistanse. Virksomheten operer også i 46 forskjellige land og det vil også være for 

omfattende å analysere eksterne faktorer og bransjen i hvert land. Det blir derfor fokusert på 

faktorer som påvirker det globale markedet, samt det danske markedet da det fortsatt bringer inn 

størst omsetning. 
 

Avhandlingen er skrevet til alle med interesse for utviklingen i Falck. Det forventes dog at leseren 

har kjennskap til finansierings- og regnskapsteori, og de anvendte modeller vil derfor ikke bli 

beskrevet dyptgående. 

 

 
3. Virksomhetsprofil 
 
 
3.1 Historie 
 

Sophus Falck grunnla Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S, som senere skulle 

hete Falck, i 1906 (Falck.dk, Historie, lest 17.02.17). Sophus Falck ble inspirert til å starte en 

organisert redningsvirksomhet etter å ha vært frivillig med i sluknings- og redningsarbeidet under 

en stor brann på Christiansborg Slott den 3. oktober 1884. Kjerneforretningen bestod av 

brannredning for å begrense materielle skader og redde verdier (Jacobsen, 2006:21). Da Sophus 
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Falck startet redningskorpset i sin tid var det stor skepsis rundt virksomheten og de fikk hverken 

den støtten fra de offentlige myndigheter eller forsikringsselskapene, som de hadde regnet med. 

Dette snudde imidlertid etter redningskorpset hadde hatt flere oppdrag, selv i situasjoner hvor de 

ikke fikk betalt. Et av de store vendepunktene for redningskorpset var Vigerslev-ulykken i 1919. 

Det var den største togulykken i danmarks historie, hvor 26 personer ble skadet og 40 omkom. 

Falck var raskt på skadestedet og utførte størstedelen av redningsarbeidet. Etter innsatsen fikk 

redningskorpset endelig annerkjennelse, og myndighetene i København begynte å se behovet for 

deres arbeide og eksistens. 
 

Allerede kort tid etter stifelsen av selskapet hadde Falck bedt Røde Kors om å samarbeide om 

ambulansekjørslen i København, men fått avslag. I 1907 opprettet Falck en ambulansestasjon hvor 

skadde kunne motta førstehjelp, eller transporteres til et sykehus ved behov. Samme år opprettet de 

også sin egen ambulansetjeneste og ved årsskiftet kunne de vise frem Skandinavias første 

motoriserte ambulanse. Redningskorpset utviklet seg etterhvert til også å omfatte hjelp til bil og tog, 

salg av brannmateriale, kurser, sikring, dyreredning, og hjelp ved storm- og vannskade. 
 

Falck var familieeid i nesten 82 år, inntil 3. og 4. generasjonen solgte selskapet til 

forsikringsselskapet Baltica Holding i 1988 (Jacobsen, 2006:175). Før salget hadde Falck mottatt 

førsteplass på Børsens imagepris, men økonomien var presset. Salget var omdiskutert på grunn av 

Balticas fokus på profitt og forsikringsselskapenes generelle dårlige omdømme, og 

medarbeiderrepresentantene i bestyrelsen var sterkt i mot salget. Falck hadde allerede gått inn i 

sikringsbransjen, og året etter Balticas oppkjøp etablerte de Falck Sikring som i 1994 fusjonerte 

med ISS Securitas under navnet Falck Securitas.  
 

Forretningsområdet gikk fra en omsetning på DKKm 130 i 1993 til en omsetning på DKKm 751 

etter fusjonen (Jacobsen, 2006:238). I 2000 fusjonerte Falck med sikringskonsernet Group 4 under 

navnet Group 4 Falck, og deretter med Securior under navnet Group 4 Securior. Her valgte man å 

oppdele konsernet i to separate enheter; et sikringskonsern, kalt Group 4 Securior, og et 

redningskonsern, kalt Falck. Group 4 Securior vokste til å bli verdens største utbyder av 

sikkerhetsytelser, mens Falck i juli 2004 ble børsnotert under navnet Falck A/S. Allerede i 

november samme år ble virksomheten overtatt av kapitalfondene Nordic Capital og ATP Private 

Equity Partners. I 2011 solgte Nordic Capital aksjene og Lundbeckfonden ble ny hovedaksjonær 

(Finans, 28.04.11). 
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3.2 Verdier 
 

Falcks verdier stammer tilbake til da virksomheten ble stiftet og det historiske formålet med 

virksomheten. Falck skriver at det ligger i deres DNA å bringe orden i kaos, levere høy kvalitet og 

drive ytelsene konkurransedyktig (Falck.dk, Historie, lest 17.02.17). Verdiene står sterkt i hele 

virksomheten og er med til å skape en spesiell arbeidskultur blant de ansatte. Virksomheten står 

fortsatt ved Sophus Falcks mål da han startet virksomheten for over 100 år siden: å skape trygghet 

for borgerne ved å raskt, kompetent og handlekraftig hjelpe. Falcks slagord har de siste årene vært 

«mennesker som hjelper mennesker». 
 

Misjon 

Falck har hatt mer eller mindre den samme misjonen siden Sophus Falck startet virksomheten i 

1906 og det er å arbeide for å forebygge ulykker, sykdom og nødsituasjoner, å redde og hjelpe 

forulykkede raskt og kompetent samt å rehabilitere folk etter sykdom og skade. 
 

Visjon 

Med bakgrunn i ovenstående misjon er Falcks visjon å utvikle en betydningsfull internasjonal 

virksomhet som jobber bredt innenfor assistanse, redning, healthcare og sikkerhetstrening. 
 

Verdier 

Falcks har seks kjerneverdier: 

- Handlekraftig: «Vi søker løsninger frem for problemer» 

- Hjelpsom: «Vi ønsker å sikre mennesker trygghet i deres hverdag» 

- Hurtig: «Vi rykker ut øyeblikkelig og besluttsomt når som helst mennesker er i nød» 

- Kompetent: «Vi gjør konstant våres ytterste for å vedlikeholde og forbedre våre ferdigheter» 

- Tilgjengelighet: «Vi er alltid til rådighet og parate til å hjelpe» 

- Troverdighet: «Vi gjengjelder andres tillitt ved alltid å holde våre løfter» 

 
 
3.3 Ledelse og bestyrelse 
 

Fra 2004 til 2016 var Allan Søgaard Larsen konsernsjef og Morten Reignald Pedersen 

visekonsernsjef. Den 20. desember 2016 ble det annonsert at Falcks bestyrelse hadde besluttet at 

konsernsjefen og visekonsernsjefen skulle utskiftes (Falck.dk, 20.12.16). Bestyrelsen begrunnet det 

med at de fant det uhensiktsmessig at ledelsen av selskapet samtidig eide 10,25% av aksjene 
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gjennom selskapet Liberatio A/S. Ledelsen var ikke enige med bestyrelsens beslutning. Allan 

Søgaard Larsen skulle gå på dagen, mens Morten R. Pedersen skulle fungere som midlertidig 

avløser frem til en ny konsernsjef var på plass.  
 

Den 1. mars 2017 kom det frem i en pressemeddelelse at Jakob Riis skulle tiltrede stillingen som ny 

konsernsjef i Falck 1. mai samme år (Falck.dk, 01.03.17). Jakob Riis har tidligere vært i Novo 

Nordisk siden 1996 og fra september 2016 vært executive vice president for selskapet i Nord-

Amerika. Ledelseskiftet som skjer nå er interessant for den fremtidige strategien for virksomheten. 

Etter 12 år med samme toppledelse kan et skifte føre til større eller mindre strategiendringer. Under 

konsernledelsen er Falck konsernet oppdelt i fire forretningsområder med hver deres 

divisjonsdirektør, og felles Group Support Functions. 
 

Falcks bestyrelse har siden 2015 vært ledet av Peter Schütze (Business.dk, 23.02.15). Schütze har 

også bestyrelsesposter i en rekke andre virksomheter, heriblant Lundbeckfonden, Nordea Bank-

Fonden, og DSB (Falck.com, Board of directors, lest 30.02.17). Lundbeckfondens direktør, Lene 

Skole, er nestformann i bestyrelsen. Skole er også nestformann i H. Lundbeck A/S, ALK-Abelló 

A/S og DONG Energy A/S, samt bestyrelsesposter i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. 

 
 
3.4 Eierforhold 
 

Falcks aksjekapital er på 67 millioner danske kroner fordelt på nesten 67 millioner aksjer (Falck 

årsrapport, 2016:20). Deres største aksjonær er Lundbeckfonden Invest A/S som har en eierandel på 

57,36%. De andre aksjonærene er Kirkbi Invest A/S med 27,73%, Liberatio A/S med 10,25% og 

Tryghedsgruppen smba med 4,07%. Den resterende eierandel på 0,59% er fordelt på en gruppe 

medarbeidere med lederstillinger. Liberatio A/S eies av tidligere konsernsjef Allan Søgaard Larsen 

og visekonsernsjef Morten Reignald Pedersen. 
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Figur 1: Eierforhold 31.12.2016 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapport 2016. 
 
 
3.5 Markeder 
 

Falck er en global virksomhet med drift i 46 land på seks kontinenter (Falck.com, Always there, lest 

14.03.17). Falck inndeler deres drift på seks geografiske markeder; Danmark, Norden, Europa, 

Nord-Amerika, Latin-Amerika og resten av verden. Norden består av de nordiske landene 

ekskludert Danmark og Europa består av europeiske land ekskludert de nordiske landene. I 

nedenstående figur kan man se at 63% av Falcks inntekter i 2010 kom fra driften i Danmark, mens i 

2016 kom kun 37%.  
 

Figur 2: Omsetning fordelt på geografiske markeder 

 
 

Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2010-2016. 
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I absolutte tall har inntektene fra det danske markedet ligget relativt stabilt de siste 7 årene, mens 

inntektene fra de andre geografiske områdene har steget mye. Spesielt Nord-Amerika har gått fra å 

være et lite marked til å bli et viktig marked for Falck. Danmark er fortsatt det største markedet, 

men Falck har redusert avhengigheten av dette markedet siden 2010. En stor del av den globale 

ekspansjonen har vært gjennom virksomhetsoppkjøp. 
 
 
3.6 Forretningsområder 
 

Falcks drift er overordnet inndelt i fire forretningsområder, Emergency, Assistance, Healthcare og 

Safety Services. Da forretningsområdene har ulike karakteristika, økonomisk betydning for 

virksomheten og global tilstedeværelse kreves det en bedre beskrivelse av hvert av dem for at de 

skal kunne analyseres videre i den strategiske analysen. I dette avsnittet vil det bli sett nærmere på 

forretningsområdenes særtrekk, størrelse, utbredning, vekstrate og historisk utvikling. I figur 3 er 

oversikten over omsetnings- og EBITA fordelingen på forrentingsområdene. 

 
Figur 3: Fordeling av EBITA og omsetning på forretningsområdene i 2016. 
 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2016. 
 

 
3.6.1 Emergency 
 

Emergency er Falcks klart største forretningsområde målt på omsetning og EBITA, global 

tilstedeværelse og antall ansatte. Forretningsområdet inkluderer ambulansetjenester, 

pasienttransport og brannvesen, og er i dag tilstedeværende i 31 land fordelt på seks kontinenter 

(Falck årsrapport, 2016:10). Emergency er det eldste forretningsområdet i Falck, siden Falck 
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etablerte seg med brannredning i 1906 og ambulansetjenester i 1908 (Jacobsen, 2006:23). Falck 

startet deres emergency aktiviteter i de nordiske landene, men har siden da ekspandert globalt og i 

dag kommer kun 35% av omsetningen fra redningsaktivitetene fra de nordiske landene. Falck er i 

dag verdens største internasjonale leverandør av akuttmedisinske tjenester og det største private 

brannredningsselskapet. 
 

Falck selger ambulanse- og branntjenester på kontraktbasis til det offentlige og større virksomheter. 

Kontraktene varierer i lengde, hvor for eksempel kontraktene om ambulansekjørsel for regionene i 

Danmark varer mellom 4 og 10 år. De langvarige kontraktene gjør det enklere for Falck å forutse 

inntektene fra forretningsområdet da det er fastsatt i kontraktene. På en annen side vil tapet av en 

kontrakt ha langvarige konsekvenser da de skal vente mange år før de kan prøve å vinne den 

tilbake. På brannredningsområdet tilbyr Falck offentlig brannredning i Danmark, og har her ca. to 

tredjedeler av de 98 danske kommunene (Falck årsrapport, 2016:12). I de andre landene driver de 

kun privat brannredning, hovedsakelig til petrokjemiske fabrikker, men også flyplasser, 

atomkraftverk, bilprodusenter, med mer. 
 

I 2016 bidro Emergency med 59% av Falcks samlede omsetning og siden 2011 har omsetningen 

steget med 52%. Denne utviklingen skyldes spesielt ekspandering fra 15 land med emergency 

aktiviteter i 2010 til 31 land i 2016. I 2010 valgte Falck å gå inn på både det nordamerikanske og 

latinamerikanske emergency markedet gjennom oppkjøp. I dag kommer 35% av omsetningen fra 

Norden, 30% fra resten av Europa, 24% fra Nord-Amerika, 8% fra Latin-Amerika og 3% fra resten 

av verden (Falck årsrapport, 2016:11). Omsetningen fra Latin-Amerika utgjør kun 8% av den totale 

omsetningen, men markedet bidrar med 30% av forretningsområdets samlede EBITA. 
 

Tabell 1: Nøkkeltall for forretningsområdet Emergency i DKKm. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 
 

Selv om Emergency har hatt en stabil omsetningsvekst, har EBITA marginen falt over tiden og i 

2016 var den knapt halvparten av hva den var i 2010. Dette kan skyldes høye omkostninger i 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 6.553											 7.515											 7.958											 8.688											 9.340											 9.987											
EBITA 435														 459														 474														 552														 525														 362														
EBITA	margin 6,6	% 6,1	% 6,0	% 6,4	% 5,6	% 3,6	%
Omsetningsvekst 35,6	% 14,7	% 5,9	% 9,2	% 7,5	% 6,9	%
Organisk	vekst 4,6	% 10,7	% 7,7	% 8,6	% 3,5	% 5,7	%
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forbindelse med etablering på nye markeder samt tap av kontrakter på etablerte markeder, for 

eksempel ambulansekontrakter i Danmark. 

 
Figur 4: omsetning og EBITA margin fra Emergency. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 
 

I 2016 vant Falck to nye ambulansekontrakter i Los Angeles i USA som krever 50 nye ambulanser. 

Falck skriver også at de i løpet av året har vunnet 22 nye kontrakter innenfor brannredning, og har 

gjort betydelig gjennombrudd i noen europeiske land. De nye kontraktene vurderes å bidra til vekst 

i de kommende årene. 

 
 
3.6.2 Assistance 
 

Assistanse er Falcks nest største forretningsområde målt på omsetning, og omfatter blant annet 

veiassistanse, skadeservice, samt reiseassistanse gjennom Falck Global Assistance. Det største 

området innenfor Assistance er veiassistanse, og det vil derfor også være fokuset videre i analysen 

av forretningsområdet (Falck årsrapport, 2016:14). Falck har tilbudt veiassistanse siden 

virksomheten ble opprettet i 1906, men det var først rundt 1930 at det ble satset målrettet på 

forretningsområdet, samtidig som antallet av automobiler i Danmark steg (Jacobsen, 2006:67). I 

dag tilbyr Falck veiassistanse i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estonia og Litauen, og er 

nordens ledende utbyder av assistansetjenester. 
 

Veiassistanse blir solgt direkte til privatpersoner og virksomheter, samt gjennom 

forsikringsselskaper, leasingbedrifter og bilprodusenter på abonnementer. I slutten av 2016 hadde 

de totalt 1,1 millioner private abonnenter (Falck årsrapport, 2016:14). Assistance har også kunder 
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som ikke abonnerer på tjenesten, men kjøper det ved behov til en høy pris sammenlignet med 

abonnementsprisen.  
 

Tabell 2: Nøkkeltall for forretningsområdet Assistance i DKKm. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 
 

Assistance bidro med 20% av Falcks samlede omsetning i 2016 og siden 2011 har omsetningen 

vokst med totalt 26%. Selv om omsetningen har vokst over analyseperioden er EBITA i 2016 lavere 

enn i 2011. EBITA marginen har falt fra 12,4% i 2011 til kun 6,7% i 2016. I hvert av årene blir det 

forklart i årsrapporten at nedgangen i EBITA skyldes markedsføringstiltak og investeringer for å 

sikre fremtidig salgsvekst. 
 

Figur 5: omsetning og EBITA margin fra Assistance. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 
 
 
3.6.3 Healthcare 
 

Falck Healthcare er forretningsområdet som har hatt størst samlet omsetningsvekst i 

analyseperioden. Healthcare er inndelt i tre hovedkategorier: sunnhet på jobb, sunnhetsvikarer og 

offentlige sunnhets- og ansettelsespartnerskap. Healthcare ble opprettet i 1991 primært for å levere 

psykologhjelp til Falcks egne reddere, men har siden da vokst til å tilby ulike helsetjenester til hele 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 2.693											 2.815											 3.004											 3.012											 3.162											 3.381											
EBITA 335														 333														 311														 308														 290														 228														
EBITA	margin 12,4	% 11,8	% 10,4	% 10,2	% 9,2	% 6,7	%
Omsetningsvekst 9,0	% 4,5	% 6,7	% 0,3	% 5,0	% 6,9	%
Organisk	vekst 6,2	% 2,0	% 4,4	% 1,4	% 5,3	% 7,4	%
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Skandinavia (FalckHealthcare.dk, Om os, lest 15.03.17). Falck er i dag den største leverandør av 

helsetjenester til ansatte i Skandinavia (Falck årsrapport, 2016:16). 
 

Sunnhet på jobb går ut på å forhindre ulykker på arbeidsplassen og tap av arbeidskapasitet, for å 

maksimere arbeidstilfredshet og redusere arbeidsgivers kostnader i forbindelse med sykefravær. I 

den forbindelse har Falck over 250 klinikker i Skandinavia som er tilknyttet fysioterapeuter, 

kiropraktorer, massasjeterapeuter og psykologer (Falck årsrapport, 2016:17). Falck leverer også 

vikarer innenfor helsebransjen som leger, sykepleiere og lignende til sykehus, helseklinikker, 

kommunale hjemmetjenester, pleiehjem, institusjoner, private bedrifter og husholdninger. Offentlig 

sunnhets- og ansettelsespartnerskap omfatter assistanse til jobbsentre i Danmark med å få borgere 

fra offentlig støtte til selvforsørgelse. 
 

Tabell 3: Nøkkeltall for forretningsområdet Healthcare i DKKm. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2010-2016. 
 

Siden 2011 har Healthcares omsetning vokst med totalt 183%, og utgjør i dag omtrent 15% av 

Falcks samlede omsetning. Forretningsområdets EBITA har også vokst over analyseperioden, men 

EBITA-marginen er i dag lavere enn den var i 2011. 
 

Figur 6: omsetning og EBITA margin fra Healthcare. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2010-2016. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 944														 1.012											 1.206											 1.829											 2.452											 2.669											
EBITA 82																 94																 112														 132														 141														 168														
EBITA	margin 8,7	% 9,3	% 9,3	% 7,2	% 5,8	% 6,3	%
Omsetningsvekst -21,1	% 7,2	% 19,2	% 51,7	% 34,1	% 8,8	%
Organisk	vekst -8,6	% 1,4	% 13,6	% 11,8	% 3,1	% 7,5	%
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I 2016 oppkjøpte Falck Healthcare selskapet SundhedsDoktor, og dermed styrket sin posisjon på 

det danske markedet for bedriftshelsetjenester. SundhedsDoktor leverer sunnhetsytelser til 

arbeidsplasser og har store private kunder som Maersk og Nykredit, forsikringsselskaper, samt 8 

offentlige og statelige kunder (Sundhedsdoktor.dk, Om os, lest 16.03.17). Virksomheten tilyr 

tjenester til over 1 million dansker gjennom arbeidsplassen eller forsikring og hadde sist 

regnskapsår en omsetning på DKKm 58 (Falck.dk, 05.11.16). Falck har også styrket posisjonen på 

det norske markedet ved at de har fått en avtale med et norskt forsikringsselskap om å levere 

helsetjenester til deres kunder. 

 
3.6.4 Safety Services 
 

Falcks minste forretningsområde målt på omsetning er Safety Services og omfatter rednings- og 

sikkerhetstrening hovedsakelig til offshore- og maritimbransjen, men også vindenergiindustrien, 

kjemiske industri, og luftfartsindustrien, samt trening av brannmenn. Gjennom Falcks mange år 

innenfor redning hadde Falck opparbeidet seg erfaring innenfor sikkerhet og i 1997 oppkjøpte de 

Esbjerg Brannskole for å kunne begynne å tilby trening til offshore- og maritimbransjen 

(Falck.com, Safety Services, lest 16.03.17). Årene etter ekspanderte forretningsområdet gjennom 

flere oppkjøp globalt. I dag er Falck Safety Services global markedsleder innenfor rednings- og 

sikkerhetstrening til offshorebransjen, og har 35 treningssentre i 21 land spredt rundt i verden 

(Falck årsrapport, 2016:18). Sentrene trener ansatte i de nevnte bransjene i hvordan de skal utføre 

jobben sin trygt for å unngå ulykker og hvordan de skal agere hvis det skjer ulykker. Dette 

inkluderer trening i førstehjelp, brannbekjempelse og trygg og effektiv evakuering (Falck 

årsrapport, 2015:26).  
 

Tabell 4: Nøkkeltall for forretningsområdet Safety Services i DKKm. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2010-2016. 
 

Da Safety Services er såpass knyttet til olje- og gassbransjen har de også blitt påvirket av 

oljeprisfallet og nedbemanningen i bransjen siden 2014. De siste to år har Falck opplevd signifikant 

nedgang i etterspørselen fra olje- og gassbransjen, og det totale antall kursdeltagere har falt fra 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omsetning 943														 1.164											 1.316											 1.366											 1.241											 876														
EBITA 128														 197														 215														 147														 15																 34																
EBITA	margin 13,6	% 16,9	% 16,3	% 10,8	% 1,2	% 3,9	%
Omsetningsvekst -1,6	% 23,4	% 13,1	% 3,8	% -9,2	% -29,4	%
Organisk	vekst 6,9	% 11,6	% 11,3	% 5,5	% -14,2	% -20,7	%
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370.000 i 2014 til kun 217.000 i 2016. Forretningsområdets omsetning har falt med 36% siden det 

var på sitt høyeste i 2014. Dette har ført til at Falck har redusert kostnadene innenfor området og 

reduserte antall ansatte med 20%. Allikevel har EBITA falt fra DKKm 215 på sitt høyeste i 2013 til 

DKKm 34 i 2016. I 2016 bidro forretningsområde med 5% av Falcks samlede omsetning. 

 
Figur 7: omsetning og EBITA margin fra Safety Services. 

 
Kilde: egen tilvirkning, årsrapporter 2010-2016. 
 

 
I 2016 begynte Falck for første gang å tilby kurs innenfor brønnkontroll. Samme år har de også 

kjøpt 25% av aksjene i Aberdeen Drilling School med treningsanlegg i Storbritannia, Malaysia, 

Oman og Saudi Arabia, og inngått et samarbeid. Siden offshore- og maritimbransjen er Safety 

Services største kunder, vil dette også være hovedfokuset videre i analysen. 
 
 
3.7 Strategiske målsetninger 
 

Falcks strategiske målsetning de siste flere år har vært å ekspandere og vokse til et globalt 

redningskonsern. I årsrapporten 2016 informerer Falck at deres hovedfokus i de neste årene vil være 

å høste fordelene fra de siste års vekst ved å forbedre marginer, men samtidig fange det sterke 

vekstpotensialet som ligger i markedene de opererer i (Falck årsrapport, 2016:3). Konserner ønsker 

å gjøre dette gjennom å fortsette å levere tjenester av høy kvalitet. Dette er en relativ vag uttalelse 

og dette er nok både på grunn av det er en privat virksomhet som ikke behøver å overbevise 

aksjemarkedet og at årsrapporten ble utgitt midt i direksjonskiftet. Årsrapporten ble publisert etter 

sparkingen av direksjonen, men før Jakob Riis tiltrådde. Etter at ledelsen som har sittet i 12 år har 

blitt sparket vil det nye lederskiftet mest sannsynlig føre til endringer i de strategiske målsetninger.  
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4. Strategisk analyse 
 

I dette avsnittet vil det bli foretatt en strategisk analyse av Falck. Den strategiske analysen vil være 

en viktig del av budsjetteringsgrunnlanget og en grundig strategisk analyse vil øke muligheten for å 

gi et bedre verdiestimat. Analysen vil bli brukt til å identifisere hvilke verdidrivere og risikofaktorer 

som primært påvirker verdien av Falck. Det vil først bli foretatt en intern analyse av Falcks 

ressurser og identifisering av potensielle konkurransemessige fordeler. Deretter vil man med en 

omverdensanalyse undersøke nærmere hvilke politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske og 

miljømessige forhold som påvirker virksomheten. Ved bruk av Porters Five Forces vil man 

kartlegge konkurranseintensiteten i bransjene Falck. Den strategiske analyse vil oppsummeres i en 

SWOT-analyse med Falcks styrker, svakheter, muligheter og trusler. Den strategiske analysen vil 

svare på følgende delspørsmål: 

• Hvilke interne ressurser kan gi Falck konkurransemessige fordeler i fremtiden? 

• Hvilke eksterne faktorer kan påvirke rentabiliteten til Falck i fremtiden? 
 
 
4.1 Intern analyse 
 

Ved hjelp av VRIO-modellen vil man i den interne analysen analysere Falcks ressurser og 

kompetanser for å undersøke om noen av disse gir Falck konkurransemessige fordeler. Ifølge J. B. 

Barney (2002) er ressurser og kompetanser som er verdiskapende, sjeldne, ikke-imiterbare og blir 

organisert effektivt, kilder til vedvarende konkurransemessig fordel (Sørensen, 2017:79). Falcks 

ressurser og kompetanser blir inndelt i materielle, immaterielle, finansielle og menneskelige. 

 
Materielle ressurser 
Falcks materielle ressurser består hovedsakelig av tomter og bygninger, andre anlegg, 

driftsmateriale og utstyr som samlet er oppgjort til ca. 2 milliarder kroner. Falcks materielle 

ressurser er verdifulle, men ikke direkte sjeldne i seg selv. Falcks forretningskombinasjon gjør 

derimot at de får utnyttet ressursene effektivt. Kombinasjonen av å drive ambulansetjeneste, 

brannredningstjeneste og veihjelp gjør at de kan utnytte bygningene optimalt og redusere 

omkostninger ved å bruke de samme bygningene til flere av deres forretningsområder 

(Beredskabsinfo.dk, 20.11.11). Bygningsutnyttelsen gjør det også lettere å ha en god spredning da 

det ellers ville vært dyrt å ha så mange stasjoner plassert rundt omkring for kun et formål. Når de 

plasserer en brannstasjon og samtidig kan drive veiassistanse sentral fra samme bygning sprer de 

omkostningene på flere driftsformål. Dette er verdifullt og sjeldent, da det ikke er mange 
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virksomheter som kombinerer flere av disse forretningsområdene. Det er mulig å imitere, men dyrt 

da et ambulansefirma i så fall skal starte opp med brannredningstjenester fra bunnen av. Det er 

derimot ikke effektivt understøttet gjennom hele organisasjonen siden Falck kun driver de tre 

forretningsområdene samtidig i noen få land. 
 

Falcks materielle ressurser vurderes å være verdiskapende, men ikke sjeldne eller ikke-imiterbare, 

og dermed ikke en kilde til konkurransemessig fordel. Falcks materielle kompetanse vurderes 

derimot å kunne være kilde til konkurransemessig fordel. 
 
Immaterielle ressurser 
Falcks bokførte immaterielle ressurser er oppgjort til DKKm 11.651 den 31.12.2016 og består 

hovedsakelig av goodwill. Falck har ervervet en stor del goodwill gjennom de mange 

virksomhetsoppkjøp de har gjort de siste årene (Falck årsrapport, 2016:38).Virksomhetsoppkjøpene 

har blitt foretatt for å oppnå synergier, videreutvikle eksisterende markeder og etablere seg på nye. 

I tillegg til de bokførte immaterielle aktivene har Falck ikke-bokførte verdier inkludert Falcks 

brandverdi. Falck har gjennom årene klart å skape et unikt omdømme innenfor redningstjenester, 

spesielt i Danmark. Det har blitt fortalt at selv et år etter at Falck mistet kontrakten i Syddanmark til 

konkurrenten Bios, sa legene at de skulle tilkalle Falck og at det har blitt et synomym for å tilkalle 

ambulanse (Information.dk, 30.07.16).  
 

Verdens fremste forsknings- og konsulentbedrift på omdømme, Reputation Institute, publiserer 

årlig en omfattende omdømmerapport av de 40 mest synlige virksomheter i Danmark (Reputation 

Institute, 2016). Rapporten fra 2016 viser at 91% av respondentene var veldig eller noe kjent med 

Falck. Reputation Institute bruker et mål kalt RepTrak Pulse som måler det overordnede omdømme 

basert på menneskers umiddelbare følelsesmessige oppfatning av virksomheten. Falck hadde i 2016 

den åttende høyeste score av de danske virksomheter med en total score på 77,3. Falck var allikevel 

den virksomheten med størst tilbakegang siden 2015 hvor de lå på en tredje plass med en score på 

83,8 (Reputation Institute, 2015). De siste års negative medieoppslag og finansielle tilbakegang kan 

ha vært med til å skade Falcks omdømme.  
 

Berlingske lager sammen med IFO en årlig imageanalyse hvor 140 danske virksomheter, inkludert 

Falck, blir sammenlignet på ni parametere; kjennskap, ledelse, kommunikasjon, medarbeidere, 

kvalitet, innovasjon, troverdighet, ansvarlighet, finansiell styrke og konkurranseevne (IFO, 

Imageanalysen 2017). Benchmarkanalysen viser at Falcks samlede image har svekket seg siden 
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2015. Falcks samlede image ble rangert som nr. 19 av de 140 virksomhetene i 2015, mens de i 2017 

havnet på 79. plass. Parameterene hvor Falck har svekket seg mest er konkurranseevne, finansiell 

styrke, troverdighet, kommunikasjon og ledelse. Berlingske kommenterer at fallet delvis kan 

forklares av den negative omtalen Falck fikk relatert til håndteringen av tapet av 

ambulansekontrakten i Region Syddanmark til Bios (Business.dk, 02.06.17). 
 
Falcks brand og omdømme vurderes å være verdifullt, sjeldent og ikke direkte imiterbart da det 

bygger på deres lange historie. Samtidig er det ikke nødvendigvis tale om en vedvarende 

konkurransemessig fordel da virksomhetens image har vært under press i noen år. 
 
Finansielle ressurser 
Mange av Falcks finansielle nøkkeltall har ikke vært spesielt imponerende de siste årene tross den 

fine omsetningsveksten, se nærmere analyse i avsnittet rentabilitetsanalyse. De siste to års 

skuffende resultater har ført til at Falck blant annet har måttet låne ekstra penger av deres 

investorer. I 2015 måtte Falck låne 275 millioner kroner av deres aksjonærer, og i 2016 har de 

måttet låne ytterligere 600 millioner (Business.dk, 14.10.16). Man kan derimot se at Falck har 

sterke aksjonærer som Lundbeckfonden og Kirkbi, som ved flere anledninger har uttrykt at de tror 

på Falck og ser på selskapet som en langsiktig investering. De finansielle ressurser vurderes allikvel 

ikke å være en konkurransemessig fordel. 
 
Menneskelige ressurser 
I en servicevirksomhet med over 38.000 ansatte er medarbeiderne er en stor del av Falck, og 

virksomheten skriver selv at det er deres viktigste ressurs (Falck.dk, Ansvar for medarbejdere, lest 

14.04.17). I imageanalysen til Berlingske og IFO kommer det frem at Falcks medarbeidere har blitt 

rangert som nr. 18 av de 140 danske virksomhetene målt på kompetanser, og har hatt høy plassering 

de siste 10 årene (IFO, Imageanalysen 2017). Det er en spesiell organisasjonskultur i Falck som 

bygger på den lange historien samt tradisjoner som har blitt videreført i årevis (Lunde, 2011:336). 

Noen av tradisjonene er en uniform med tilbehør etter rang og utmerkelser i virksomheten, en årlig 

seremoni ved Sophus Falcks grav og minnegudstjenester for falne kollegaer. Falcks identitet er 

derfor preget av stolthet og korpsånd, og man føler seg del i noe større.  
 

På markedet for pasienttransport har det generelt vært mangel på reddere, og i den forbindelse ble 

det sagt at det var en så sterk korpsånd hos Falck at man ikke er ambulanseredder, men Falckredder 

(Information.dk, 30.07.16). På bakgrunn av imageanalysen og beskrivelsen av 

organisasjonskulturen, vurderes Falcks medarbeidere å være både kompetente og lojale til 
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virksomheten, og derfor en ressurs som kan være kilde til konkurransemessige fordel med tanke på 

mangelen på markedet. 
 

Ledelsen har derimot vært i motvind de siste årene. I den samme imageanalysen kom det nemlig 

frem at Falcks ledelse har falt fra plass nr. 17 av de 140 virksomhetene i 2014 til plass nr. 120 i 

2017. Det dramatiske fallet kan delvis forklares av de siste års dårlige finansielle resultater, men 

også av den negative omtalen Falck har fått med Allan Søgaard-Larsen som CEO. Søgaard-Larsen 

har vært CEO siden 2004 og vært med til å muliggjøre Falcks enorme vekst de siste 10 årene. De 

siste årene har det dog vært snakk om utenlandske underskuddsvirksomheter og misbruk av 

markedsposisjon i forbindelse med Bios’ overtagelse av Region Syddanmark. Falcks nye CEO, 

Jakob Riis, har et godt renomé fra sin tid i Novo Nordisk, men hvordan han vil fungere som leder 

av Falck er for tidlig å si på dette tidspunktet. 
 

Falcks medarbeidere med deres erfaring og lojalitet vurderes å være verdifull, sjelden, ikke direkte 

imiterbar og dermed en konkurransemessig fordel i hvert fall på mellomlang sikt. 

 
Konklusjon intern analyse 
På bakgrunn av den interne analysen kan det konkluderes med at følgende av Falcks ressurser kan 

være kilder til konkurransemessige fordeler: 

- Utnyttelse av materielle ressurser fra forretningssammensetning 

- Image og historie 

- Medarbeidere og virksomhetskultur 
 
 
4.2 Omverdensanalyse 
 

For å analysere hvilke faktorer som kan ha en innflytelse på Falcks verdiskapelse, brukes 

analyseverktøyet PESTE. Den klassiske PEST-analysen består av politiske, økonomiske, sosiale og 

teknologiske forhold, men her har man også inkludert miljømessige forhold. Gjennom PESTE-

analysen vil man kartlegge hvilke faktorer som vil ha størst betydning for Falcks 

forretningsområder, hvordan de vil utvikle seg og hvilke konsekvenser det vil ha for virksomheten 

(Sørensen, 2017:61). 
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Figur 8: PESTE-modellen 

 
 
Kilde: egen tilvirkning, Sørensen (2017) 
 
 
4.2.1 Politiske forhold 
 

Da Falck blant annet leverer tjenester til det offentlige, er det flere politiske forhold som påvirker 

dem, dette gjelder spesielt for Emergency området. Falck kan ikke inntre på et marked så lenge 

ambulanse- og brannredningstjenestene styres av det offentlige og ikke utbydes til private 

virksomheter. Samtidig er det diverse bestemmelser og krav til hvordan ambulanse- og 

brannredningstjenestene skal utføres. Det er ulike krav i forskjellige land og Falck skal forholde seg 

til hvert enkelt lands bestemmelser for ambulansetjenesten i forhold til alt fra utseende og utstyr til 

utdannelseskrav til ambulansepersonale. Noen land har mer spesifikke krav enn andre, det er for 

eksempel ikke alle som krever et spesifikt utseende på ambulansene. Først i 2008 kom regionene i 

Danmark med kravet om at alle ambulanser skal ha samme bestemte utseende, hvor 

ambulanseoperatørene tidligere fikk bestemme utseende selv (dr.dk, 26.08.08).  
 

I Danmark er det er regionene som fastlegger diverse krav til ambulansedriften inkludert 

servicenivå, mobiliseringstid, og utstyr. Overordnede lover og regler utstedes av 

Sundhedsministeriet, som regionene ikke styrer over (Beredskabsinfo.dk, 

Præhospitalbekendtgørelsen, lest 13.04.17). Dette inkluderer blant annet bemanningskravene til de 

ulike typer ambulanser, utdannelseskrav og ambulansenes innredning og utrustning. Samtidig er det 
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regjeringen som bestemmer hvor mye penger sunnhetsvesenet får og dermed hva regionene har til 

rådighet til fordelingen på sunnhetsområdet. 
 

Politiske beslutninger kan også påvirke konkurransen i ambulanse- og brannredningsbransjen til det 

offentlige. Et eksempel på dette kan ses i 2003 hvor det ble besluttet at ambulansekjørselen i 

Danmark skulle på utbud mot tidligere hvor regionene selv inngikk en avtale med en 

ambulanseoperatør (Beredskabsinfo.dk, Ambulanceudbud, lest 14.04.17). Utbudsrundene har mest 

sannsynlig gjort det enklere for nye konkurrenter å komme inn på markedet da regionene ikke 

lengre bare kan fornye kontrakten med den tidligere leverandør, men det skal på offentlig utbud. En 

tapt kontrakt har betydning for Falck på grunn av størrelsen på de offentlige kontraktene. Et mer 

nylig eksempel er at regionene har begynt å undersøke hvordan man kan sjerpe konkurransen på 

ambulansemarkedet i Danmark, etter situasjonen i Region Syddanmark (Beredskabsinfo, 19.10.16). 

I øyeblikket er Falck den eneste private ambulansevirksomhet i Danmark, og deres posisjon vil 

selvfølgelig bli utfordret hvis regionene igjen igangsetter tiltak for å senke adgangsbarrierene. 
 

Sentralisering av sykehus påvirker også Emergency området ved at lengre avstand mellom 

sykehusene krever mer av ambulansene og ambulansepersonalet. Sentraliseringen gagner Falck ved 

at det øker ambulansenes aktivitetet og det skal reflekteres i kontraktens pris. Myndighetene kan 

komme med anbefalinger til leger om sykdommer og symptomer som de skal være ekstra 

oppmerksomme på og når legene bør sende en akuttambulanse. Hvis myndighetene kommer med 

nye anbefalinger hvor de setter terskelen for å sende en ambulanse ned vil det øke 

ambulanseaktiviteten. I Danmark så man at etter Sundhedsstyrelsens nye anbefaling i forhold til 

oppmerksomhet rundt blodpropp og hjerneblødninger var en av årsakene til en stigning i antall 

akuttutrykninger og dette førte til en lengre responstid (Jyllands-posten, 09.09.15). 
 

I forhold til Assistance vil politiske beslutninger vedrørende skatter og avgifter på biler, samt 

investeringer i kollektivtransport, påvirke forretningsområdet. Flere biler øker Assistances 

potensielle kundegruppe og en høyere gjennomsnittsalder på bilene øker behovet for deres tjenester. 

Høyere skatter og avgifter på biler gjør det naturligvis dyrere for bileiere og kan føre til at noen 

dropper bilen til fordel for kollektivtransport. Den sittende regjeringen i Danmark kjemper for 

lavere skatter og avgifter på biler, og har blant annet senket registreringsavgiften (Ingeniøren, 

13.12.15). Siden kollektivtransport er en relativt nær substitutt til bil vil et forbedret kollektivtilbud 

kunne redusere behovet for å eie en bil og dermed behovet for veiassistanse. Regjeringen regulerer 
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hvor mye penger kollektivtrafikken får årlig, og den sittende regjeringen har satt igang kostnadskutt 

innenfor kollektivtrafikken for å kunne fokusere mer på investeringer i veiprosjekter. Disse 

tiltakene gjør det mer attraktivt å eie bil enn det var før og dermed øke Assistance potensielle 

kundegruppe. 
 

Hvilke sunnhetstilbud borgere og virksomheter får fra det offentlige påvirker Healthcare. 

Forbedringer og effektivisering av det offentlige sunnhetstilbud kan redusere de ansattes og dermed 

virksomhetenes behov for Healthcares sunnhetsytelser. 

 

4.2.2 Økonomiske forhold 
 

Konjunktursving er en økonomisk faktor som påvirker de fleste virksomheter. Siden Falck blant 

annet leverer livsviktige tjenester som ambulanse- og branntjenester til offentlige kunder, vil 

virksomheten og spesielt forretningsområdet Emergency være mindre påvirket av konjunktursving. 

Man kan også tenke seg at bilister fortsatt vil ha bilredningsabonnement da antall trafikkulykker 

ikke påvirkes, og det er billigere å være forsikret med et abonnement hvis det skulle skje et uhell. 

Konjunktursving kan derimot påvirke forretningsområdene Healthcare og Safety Services mer. 

Noen virksomheter kan velge å si opp sine helsetjenester til arbeidsplassen fra Healthcare. 

Forretningsområdet Safety Services blir også påvirket da inntektene er knyttet til antall ansatte i 

sektorene som de tilbyr trening til. Man kan allikevel argumentere for at Falck som en samlet 

virksomhet er mindre påvirket av konjunktursving enn mange andre, da de to største 

forretningsområdene er mindre påvirket. Som eksempel klarte de seg fint i finanskrisen og hadde 

vekst på både topp- og bunnlinje i denne perioden.  
 

Offentlige finanser vil derimot påvirke forretningsområdet Emergency siden de leverer tjenester til 

det offentlige. Svekkede offentlige finanser kan sette fokus på de offentlige utgiftene og skape et 

prispress som hindrer Falck i å oppnå fordelaktige kontrakter. Det gjennomsnittlige offentlige 

underskuddet i prosent av BNP for EU-landene har falt hvert år siden 2010 hvor det var på 6,4% til 

1,7% i 2016 (Eurostat, General government deficit/surplus). For Danmark har det variert mer siden 

2010, men i 2016 hadde de et underskudd på 0,9% mot 1,3% året før. Den offentlige gjelden i 

prosent av BNP i EU-landene samlet har falt siden det var på sitt høyeste i 2014, men ligger fortsatt 

høyt historisk sett og i forhold til EUs egen ramme på 60% (Eurostat, 21.04.16). Den danske 

gjelden ligger godt under grensen og har falt siden 2011. Den høye gjelden i EU-landene fører til 
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større usikkerhet hos Falck når det kommer til nye kontraktforhandlinger, men de siste års positive 

utvikling tyder på at det er på bedringens vei. 
 

Lønnutviklingen påvirker en stor servicevirksomhet som Falck med over 38.000 ansatte. Falcks 

ansatte er spredt rundt i verden, men som man kan se i figur 9 er flesteparten ansatt i Danmark eller 

andre europeiske land. Det er derfor interessant å se på prognosen for lønnstigningen i Europa, og 

spesielt Danmark. 
 

Figur 9: Fordeling av Falcks ansatte på område. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falck Årsrapport 2016. 
 

Et gjennomsnitt av ulike danske organisasjoners bud på den gjennomsnittlige lønnstigningen i 

privat sektor i Danmark gir en stigning på 2,6%-3,1% årlig (Ingeniørforeningen i Danmark, 2016). 

Den forventede lønnstigningen er relativt lav historisk sett og dette begrunnes med fremgang i 

produktivitet og lave prisstigninger som demper lønnpresset. Dette er et gjennomsnitt av hele 

arbeidsstyrken, mens flere av Falcks ansatte kan ha en utdannelse høyere enn gjennomsnittet og 

man kan derfor forvente en litt høyere lønnstigning enn gjennomsnittet. Til sammenligning er 

prognosen for den gjennomsnittlige timelønnsstigningen for OECD-landene litt lavere enn for 

Danmark (Danmarks Nationalbank, 15.03.17:11). 
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Tabell 5: Prognose av årlig lønnstigning i %. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra IDA og OECD. 
 

Oljeprisen er også en viktig økonomisk faktor for Safety Services da de tilbyr trening til 

medarbeidere på oljeplattformer. Et større fall i oljeprisen påvirker oljeselskapene negativt som 

igjen påvirker etterspørselen etter medarbeidertrening. Siden 2014 har det vært et kraftig fall i 

oljeprisen og dette har medført flere konkurser og store kostnadskutt i bransjen, blant annet i form 

av nedbemanning (e24.no, 11.01.17). Ifølge oljekonsulentselskapet Graves & Co. har over 440.000 

oljejobber forsvunnet globalt mellom 2014 og 2016, og dette har naturligvis redusert etterspørselen 

etter sikkerhetstrening til boreplattformene. Selv om oljeprisen i dag er betydelig lavere enn den var 

for bare noen få år siden, ligger den allikevel på et høyere nivå enn da den var på sitt laveste i 

begynnelsen av 2016. I nedenstående figur kan man se at International Monetary Funds prognose er 

at oljeprisen vil stige litt i 2017 og deretter ligge relativt stabilt på dette nivået i resten av 

prognosetiden (IMF, Primary Commodity Prices, lest 11.04.17). Barclays pronose er at oljeprisen 

vil ligge mellom USD 48 og 60 pr. fat over de neste tre årene, og på lang sikt mellom USD 50 og 

55 (Forbes.com, 12.07.17). 
 

Figur 10: Prisutvikling Brent olje 2007-2022 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra IMF World Economic Outlook. 

 

Lønnutvikling 2017 2018 2019
Danmark 2,60% 2,70% 3,10%
OECD	gjennomsnitt 2,10% 2,30% 2,50%

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

$	
pr
.	f
at

Prisutvikling	Brent	olje	2007-2022	

Historiske	priser Forecast



   

29 
 

Falck er en global virksomhet med drift i 46 forskjellige land og er derfor eksponert for endringer i 

mange forskjellige valutakurser. Da Falcks datterselskaper som oftest har både deres inntekter og 

omkostninger i den samme lokale valuta, er selskapene mindre eksponert for valutasving (Falck 

årsrapport, 2016:23). Valutasving påvirker hovedsakelig oversettelsen av datterselskapenes resultat 

og egenkapital fra den lokale valuta til DKK. Vi har ingen oversikt over inntekter i ulike valutaer, 

kun fordelingen på større geografiske områder. Som man kan se i figur 2 (Omsetning fordelt på 

geografiske områder) kommer Falcks inntekter hovedsakelig fra Danmark, Norden, Europa og 

USA. Derfor er utviklingen i EUR og USD viktig for virksomheten. Falck sikrer seg mot større 

valutasving med valutaterminskontrakter og er dermed mindre påvirket. 
 

Falck er også påvirket av renteutviklingen da de har et større syndikert fasilitetslån på DKKm 5.307 

hvor renten er basert på kort flytende rente. Virksomheten har sikret seg mot større renteutsving 

med renteswaps som dekker 70% av fasilitetslånene (Falck årsrapport, 2016:23). Dermed har de 

redusert risikoen for større rentestigninger, men på dette tidspunktet kan man se at markedsverdiene 

på disse swaps er negative, noe som tyder på at Falck betaler en høyere rente enn markedsrenten. 3 

måneders Copenhagen Inter Bank Offered Rate (CIBOR) har vært negativ siden begynnelsen av 

2015, mens Falck har betalt en fast rente på 0,56% frem til juni 2016, og betaler nå en fast rente på 

0,88% frem til september 2017 (Nasdaq OMX Nordic, CIBOR, lest 15.05.17). 
 
 
4.2.3 Sosiale forhold 
 

Behovet for ambulanser øker med befolkningen. Ifølge FN estimeres det at verdens befolkning vil 

vokse fra 7,5 milliarder i 2017 til 8,5 milliarder i 2030, tilsvarende en vekst på 13% (United 

Nations, 2017:23). Veksten varierer mellom de ulike verdensdelene, hvor Falcks største marked 

Europa vil ha en mindre negativ vekst. Andre viktige markeder for Falck er Nord-Amerika som 

forventes å ha en befolkningsvekst på 9% og Latin-Amerika på 11% fra 2017 til 2030. Det 

estimeres at den danske befolkningen vil stige fra 5,7 millioner til 6 millioner. 

Befolkningssammensetningen har også betydning for ambulanseetterspørselen. En prognose fra 

Danmarks Statistik viser at andelen av folk over 65 år vil stige i mer enn 30 år og at aldersgruppen 

65 år og eldre vil utgjøre 25% i 2042, mot 19% i 2016 (Danmarks Statistik, 2010). I nedenstående 

figur kan man se at dette ikke er unikt for Danmark, men at den gjennomsnittlige andelen av 

befolkningen over 65 år for alle land Falck har Emergency aktiviteter i også har vokst hvert år. 
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Figur 11: Utvikling av befolkningsandelen over 65 år i %. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra The World Bank Data. 
 

I bilag 1 har man sammenlignet antallet innlagte personer i Danmark fordelt på alder med antall 

mennesker i aldersgruppene. Det er en betydelig høyere andel av innlagte i aldersgruppene over 65 

år. Man kan derfor tenke seg at antallet innleggelser og dermed etterspørselen etter ambulanser vil 

øke med befolkningens alder. Med høyere etterspørsel kreves flere ambulanser og personale, og 

man har allerede nå kunnet merke at man ikke har klart å tilpasse ambulanseoperasjonen til den 

økende etterspørselen. Både i Danmark og andre land som Storbritannia er det for få reddere og 

ambulanser som fører til høyere responstider enn målene i kontraktene (Express.co.uk, 26.01.17; 

Beredskabsinfo.dk, 13.04.15). 
 

Utviklingen i hyppigheten av ulike sykdommer påvirker behovet for ambulansetjenester. Visse 

sykdommer har spesielt vært med til å øke ambulanseaktiviteten, og dette er kreft, diabetes og 

hjerteinfarkt (GlobeNewsWire.com, 05.04.16). I 2015 var det estimert at 415 millioner mennesker 

hadde diabetes, og International Diabetes Federation forventer at dette tallet vil stige til 642 

millioner i 2040 (International Diabetes Federation, 2015). Risikoen for kreft stiger med alderen og 

de fleste som får kreft er eldre mennesker (Cancer.dk, Kræft i tal, lest 20.05.17). Dette betyr at med 

den aldrende befolkningen vil antallet av krefttilfeller øke. Det samme gjelder for risikoen for 

hjerte- og karsykdommer, hvor 29% av alle dansker over 65 år har en hjerte-kar-sykdom, ifølge 

Hjerteforeningen (Hjerteforeningen, Nøgletal, 15.11.16). Borgernes livsstil og sunnhet vurderes å 
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ha innflytelse på ambulansemarkedet, da det kan påvirke hyppigheten av visse sykdommer. 

Risikoen for de tre nevnte sykdommer øker betydelig ved overvekt og fedme, og ifølge Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) har verdens befolkning som lider av fedme doblet seg siden 1980 

(WHO, Obesity and overweight, lest 20.05.17). I 2014 var 39% av alle over 18 år overvektige, BMI 

over 25, og 13% i vektklassen fedme, BMI over 30. I Europa er tallene høyere, hvor over 50% var 

overvektige i 2008 og over 20% var i vektklassen fedme (WHO, Obesity - data and statistics, lest 

20.05.17). OECD forventer en stødig vekst i antall mennesker i vektklassen fedme frem til 2030 

(OECD, 2017:6). Det forventes derfor at denne trenden er med til å påvirke ambulanseaktiviteten 

gjennom økende hyppighet av diverse sykdommer. 
 

Høyere sykefravær og arbeidsløshet øker etterspørselen etter Healthcares tjenester. Et høyt 

sykefravær koster både virksomhetene og samfunnet dyrt, hvorfor det gagner begge parter å 

redusere det (DanskErhverv.dk, 24.02.10). Fra de sentrale statistikkbyråer i Skandinavia kan man se 

at prosenten for fravær grunnet sykdom har steget fra 2013 til 2016 i alle landene, med unntak av i 

Norge hvor fraværet til gjengjeld er det høyeste i Skandinavia. Det har blitt satt større fokus på 

sunnhet på arbeidsplassen og flere arbeidsgivere tilbyr ulike former for ytelser for å styrke 

medarbeidernes sunnhet (Ritzau.dk, 01.12.16). Dette gagner naturligvis Healthcare da det øker 

etterspørselen av deres tjenester til arbeidsplassen. I tabell 6 kan man også se at sunnhetsbransjen 

har en betydelig høyere sykefraværsprosent sammenlignet med gjennomsnittet for bransjene og det 

har vokst siden 2013. Økt sykefravær i denne bransjen vil øke etterspørselen etter sunnhetsvikarer 

som Healthcare tilbyr. 
 

Tabell 6: Sykefravær i prosent. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå (NO) og Statistiska Centralbyrån (SE). 
 

Høyere arbeidsløshet øker også behovet for Falck Healthcares assistanse til jobbsentre med å få 

borgere fra offentlig støtte til arbeid. Fra 2010 har arbeidsløsheten i prosent av arbeidsstyrken 

sunket og i 2015 lå den på 4,6%. Den ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, men trenden er fallende. 

Land 2013 2014 2015 2016
Alle	bransjer 3,48	% 3,56	% 3,64	% N/A
Sundhed	og	socialvæsen 5,74	% 5,72	% 5,85	% N/A
Alle	bransjer 6,50	% 6,40	% 6,40	% 6,30	%
Helse-	og	sosialtjenester 9,20	% 9,10	% 9,10	% 8,90	%
Alle	bransjer 3,50	% 3,60	% 3,90	% 3,80	%
Helse-	og	sosialtjenester N/A N/A N/A N/A
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Figur 12: Fulltidsledige i % av arbeidsstyrken i Danmark. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Danmarks Statistik. 
 

 
Som tidligere nevnt avhenger Falck veiassistanses potensielle kundegruppe av antallet personbiler i 

landene de opererer i. Antallet av registrerte personbiler i landene Falck Assistance opererer i har 

vokst fra 12,5 millioner biler i 2005 til 14 millioner i 2015, med en gjennomsnittlig årlig vekstrate 

på 1,3%1. Et økende antall personbiler vil derfor øke Falck veiassistanses potensielle kundegruppe i 

fremtiden, og gjennomsnittsalderen på personbilene kan påvirke behovet for veiassistanse da man 

ofte opplever flere problemer med bilene jo eldre de blir. Gjennomsnittsalderen på personbiler i EU 

har økt fra 8,9 år i 2010 til 10,7 år i 2015 (ACEA, Average Vehicle Age, lest 09.05.17). 

Gjennomsnittsalderen varierer en del mellom EU-landene hvor den i Danmark kun er 8,5 år, mens i 

Estonia og Litauen henholdsvis 15,1 og 16,7 år. 
 
 
4.2.4 Teknologiske forhold 
 

Bilene har blitt sikrere gjennom årene på grunn av den teknologiske utviklingen, og teknologi som 

var nytt for noen årtier siden er standard i dag (USAA.com, 23.05.17). Ifølge Vejdirektoratet har 

sikrere biler vært med til å redusere antallet registrerte trafikkuhell i Danmark, som har falt fra 

17.091 i år 2000 til 10.845 i 2014 (Tv2.dk, 24.10.15). Det er størst reduksjon i antallet ulykker med 

personskader, men også et fall i ulykker med materialeskader. I Danmark er opp til 94% av 

trafikkulykkene involvert menneskelige handlinger og feil som for eksempel å kjøre for fort, være 

påvirket eller uoppmerksom (trm.dk, 07.06.17). Transportministeren og Rådet for Sikker Trafik 

mener derfor at selvkjørende biler kan være med til å forebygge mange ulykker. Selvkjørende biler 

er ikke langt unna og allerede i år har det vært forslag om å tillate forsøk med selvkjørende biler i 

                                                
1 Se bilag 2 
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Danmark (Business.dk, 24.03.17). Den teknologiske utviklingen innenfor transportmidler som 

selvkjørende biler, men også generell forbedring av biler, som kan redusere bilenes motorproblemer 

og risiko for nedbrudd, er derfor en trussel for Falck Assistances fremtidige inntjeningsmulighet.  
 

Ny teknologi som kan effektivisere ambulanse- og brannbilkjørsel kan skape muligheter for Falck i 

fremtiden. For mange år siden begynte Falck å satelittovervåke ambulansene og dette har gjort det 

mulig for dem å raskt se hvilken ambulanse som er nærmest ulykkesstedet og dermed mer effektivt 

utsende ambulanser. Teknologi som dette reduserer utrykningstiden og dermed omkostningene. Det 

er også viktig å være oppmerksom på teknologi som ikke nødvendigvis effektiviserer driften, men 

som kan gjøre Falck mer attraktive overfor kundene i utbudsrunder. I 2015 fikk alle ambulanser i 

København installert tavlecomputere som gjør at ambulansene kan sende pasientinformasjon som 

blodtrykk, temperatur og iltmåling direkte til akuttmottagelsen (DR.dk, 21.05.15). Dette gjør det 

enklere for legene å forberede seg på hva pasienten trenger før han eller hun ankommer. Det er 

viktig at Falck er oppdaterte på det nyeste innenfor teknologi for å potensielt effektivisere deres 

egen ambulanse- og brannredningsdrift, men også for å være konkurransedyktige i utbudsrunder. 
 
 
4.2.5 Miljømessige forhold 
 

Et stadig større fokus på miljøet og klimaforandringene truer olje- og gassektoren som igjen 

påvirker etterspørselen etter trening av medarbeidere på boreplattformer for Falck Safety Services. 

Ulykker som fører til oljeutslipp har store miljøkonsekvenser og siden Falcks trening primært 

dekker ulykkeforebyggelse og håndtering av eventuelle ulykker, kan det sette større fokus på 

sikkerhet og eventuelt føre til strengere treningskrav. På denne måten kan miljøfokuset ha en positiv 

påvirkning på etterspørselen etter Safety Services’ trening. Det har blitt større fokus på fornybar 

energi og dette har blant annet bidratt til store investeringer i vindenergi. Siden 2001 har den 

globale vindkapasiteten økt fra 23.900 megawatt (MW) til 432.680 MW i 2016 (GEWC, 2016). 

Global Wind Energy Council estimerer at den samlede vindkapasiteten årlig vil stige litt over 10% 

frem til 2021 (GWEC.net, Market Forecasts, lest 12.05.17). Det forventes derfor at etterspørselen 

etter sikkerhetstrening til vindmølleindustrien vil stige mer enn treningen til olje- og gassektoren. 
 

Værforhold er uforutsigbart, men kan påvirke kostnadene til Falcks veiassistanse. Siden 

størstedelen av inntektene fra veiassistanse kommer fra abonnementer er inntektene pr. person faste. 

Hvis det er dårlig vær og flere ulykker fører det til flere utrykninger og høyere omkostninger for 

Falck. Trusselen fra dårlige værforhold er konstant og uforutsigbart, hvor man ikke kan gjøre noe 
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direkte for å unngå det. Værforholdene påvirker også Emergency området i forhold til at det kan 

påvirke kjøreforhold og det kan være flere ulykker som konsekvens av været. 
 
 
4.2.7 Delkonklusjon 
 

På bakgrunn av PESTE-analysen forventes det at Falck i fremtiden primært vil være påvirket av 

sosiokulturelle forhold. Spesielt den demografiske utviklingen med en økende og aldrende 

befolkning vil oprettholde veksten i ambulanseaktiviteten på lengre sikt. Det samme gjelder 

befolkningens livsstil og trenden med økende hyppighet av spesifikke sykdommer. Økonomiske og 

politiske forhold påvirker også virksomheten sterkt. Innenfor økonomiske forhold vil 

lønnutviklingen ha den største påvirkningen på Falck siden det er en servicevirksomhet og de 

ansatte er deres viktigste ressurs. Oljeprisen vil også påvirke Falcks inntjeningen gjennom 

forretningsområdet Safety Services. Safety Services og Healthcare er også påvirket av 

konjunktursving, mens de andre forretnignsområdene er mindre utsatt for dette. Offentlige finanser 

har en betydning for Emergency på deres offentlige tjenester. Virksomheten vil også være sterkt 

påvirket av politiske forhold da de leverer tjenester til det offentlige i mange land, men da de 

opererer i så mange land som de gjør blir de mindre påvirket av hvert lands politiske beslutninger. 

Danmark er fortsatt er stort marked for Falck så politiske beslutninger her vil kunne påvirke mest, 

og det samme gjelder i forhold til EU reguleringer.  

 
 
4.3 Bransjeanalyse 
 

For å få en oversikt over konkurransesituasjonen i bransjene Falck opererer i og kunne vurdere 

virksomhetens fremtidige inntjeningsmuligheter i bransjene, skal de analyseres. Ifølge Porters Five 

Forces modellen er det fem konkurransekrefter som påvirker bransjens gjennomsnittlige rentabilitet 

(Sørensen, 2017:62). Trusselen fra nye fremtidige konkurrenter, rivalisering mellom eksiterende 

virksomheter og trussel fra substituerende produkter påvirker graden av aktuel og potensiel 

konkurranse i bransjen, mens leverandørenes og kundenes forhandlingsstyrke kan begrense 

marginene i bransjen. Da Falcks forretningsområder er i ulike bransjer blir analysen delt opp etter 

disse og analysert hver for seg.  
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Figur 13: Porters Five Forces 

 
Kilde: egen tilvirkning, Sørensen (2017) 

 

4.3.1 Emergency 
 

Industrien defineres som redningstjenester til offentlige og private kunder. 
 

Kundenes forhandlingsmakt 

Emergency selger sine tjenester til det offentlige eller større virksomheter på kontraktbasis over 

flere år. Dette betyr at kundene er relativt få, men som oftest store, og hver kunde har dermed en 

sterk forhandlingsposisjon overfor Falck. Den offentlige ambulansekjørselen i Danmark består av 

de fem regionene som kunder og kontraktene varer i 5-10 år. På grunn av kundenes størrelse og 

kontraktlengden vil et eventuelt tap av en kontrakt ha en større effekt på Falck. Et eksempel er tapet 

av ambulansekontrakten i Region Syddanmark i 2014, som betydde et årlig omsetningstap på 

DKKm 500 (CXO, 2014:40). Kundenes forhandlingsstyrke svekkes dog av at det ikke er mange 

utbydere av ambulanse- og branntjenester til det offentlige i Danmark. Etter Bios’ konkurs er det 

kun Falck og det kommunale Hovedstadens Beredskab, som kan legge inn bud på 

ambulanseoppgaver i hovedstadsområdet (Beredskabsinfo.dk, 19.10.16). På brannområdet gjelder 

det samme, hvor Falck dekker 2/3 av kommunene i Danmark. Dette gjelder selvfølgelig kun i 

Danmark, hvor konkurransen i USA for eksempel er mer tilspisset. 
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Det er store kostnader tilknyttet leverandørskifte for kommunene hvis den nye leverandør ikke er 

godt nok forberedt på å overta kontrakten. For å kunne betjene et stort område med ambulanse- eller 

branntjenester kreves det store anleggsmidler i form av kjøretøy samt mange reddere. I eksempelet 

med leverandørskiftet i Region Syddanmark hadde ikke den nye leverandøren nok reddere til å 

kunne betjene regionen og det endte med at de gikk konkurs i 2016 (Tv2Fyn.dk, 18.10.16). Mangel 

på sterke leverandører reduserer kundenes forhandlingsmakt. Allikevel skal ambulansekjørselen på 

anbud og de ulike budgiverne skal vurderes etter oppsatte tildelingskriterier, og dermed kan ikke 

regionene velge leverandøren helt fritt. 
 

Leveransen av ambulanse- og branntjenester er på en måte et standardisert produkt da det innebærer 

å få syke mennesker fra ulykkesstedet til sykehuset eller å slukke en brann. Man kan allikevel 

argumentere for at det er et spesialisert produkt da det er forskjell på kvalitet av tjenesten. Noen 

virksomheter har kortere responstid enn andre, bedre biler, og flere ansatte som gjør dem bedre 

rustet til sving i etterspørsel. I kontraktanbudene er det oppført tildelingskriterium som ikke kun 

består av pris, men også kvalitet og leveringssikkerhet2. Man kan derfor argumentere for at 

produktet allikevel ikke er helt standardisert og dette reduserer kundenes forhandlingsstyrke. Pris er 

fortsatt et viktig tildelingskriterium og man må anta at kundene er relativt prissensitive. 
 

Leverandørenes forhandlingsmakt 

Leverandører i redningsbransjen er leverandører av ambulanser og medisin, samt reddere. 

Arbeidskraft i form av reddere er helt essensielt for at man skal kunne drive redningsvirksomhet. I 

Danmark er det mangel på ambulansereddere, og antallet redderelever er halvert siden 2006 

(Beredskabsinfo.dk, 30.05.16). Når det er mangel på reddere øker det deres forhandlingsmakt 

overfor virksomhetene da virksomhetene ikke kan operere uten dem. Man kan igjen se tilbake på 

eksempelet med situasjonen i Region Syddanmark hvor mangelen på reddere var en av 

hovedgrunnene til BIOS’ konkurs (Tv2Fyn.dk, 18.10.16). Falck skriver selv i deres årsrapport fra 

2016 at mangelen på reddere i Danmark, samt på andre store markeder som Tyskland og 

Storbritannia, har ført til høyere personaleomkostninger (Falck årsrapport, 2016:8). Det er derfor 

tydelig at medisinsk personale har en relativt høy forhandlingsmakt på markedet. 
 

                                                
2 Udbudsmateriale Ambulancetjeneste Region Syddanmark 1.20 Tildelingskriterium 
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Hva slags medisiner en ambulanse skal ha er ikke noe Falck eller andre redningsselskaper kan 

bestemme fritt. Det er ofte kundene i form av det offentlige eller virksomheter som enten 

bestemmer eller påvirker hvilke medisiner Falck skal ha i ambulansene. Dermed har leverandørene 

av medisiner en større forhandlingsmakt overfor Falck. 
 

Ambulanser og brannbiler kan enten kjøpes eller leases. De fleste ambulanser og brannbiler 

produseres delvis av en av de store bilprodusentene, som Volkswagen eller Mercedes-Benz, og 

deretter ferdiggjøres av en ambulanseleverandør (Wikipedia, Ambulance, lest 13.05.17). Det er den 

siste leverandøren som selger ambulansene ferdigstilte til redningsvirksomhetene og det er derfor 

denne leverandøren vi skal undersøke. Det er mange ambulanseleverandører i verden, og man kan 

ofte være med til å designe produktet ut fra behov. Da Falck er verdens største internasjonale 

utbyder av akutt legehjelp har virksomheten en størrelse som gjør leverandørenes forhandlingsmakt 

relativt liten (Falck Årsrapport, 2016:14). 
 

Trusler fra fremtidige konkurrenter 

Trusselen fra fremtidige konkurrenter vurderes å være relativt lav. Redningsbransjen er en 

kapitaltung bransje da det kreves dyre anleggsmidler i form av ambulanser og brannbiler. Samtidig 

kreves det nok reddere, noe som er besværlig når det på dette tidspunktet er mangel på markedet. 
 

Det kan være dyrt og vanskelig å legge inn et anbud på en kontrakt da man som et valgkriterium 

blir vurdert på om det er sannsynlig at man kan levere det man lover. Virksomheter skal blant annet 

kunne vise finansiell styrke og ressurser til å kunne håndtere oppgaven. Da kontraktene varer 

mellom 5 og 10 år og det er en såpass stor spiller på markedet som Falck er det en risiko for nye 

virksomheter å prøve å etablere seg på dette markedet. Da Nordjyllands Beredskab sendte driften av 

de fleste brannstasjoner på utbud kunne man se at det er en rekke krav som skal være oppfylt for å 

være egnet til (Beredskabsinfo.dk, 27.03.17). Man skulle blant annet kunne vise at man 

sannsynligvis har den krevde finansielle styrke og stabilitet, erfaring med å levere ytelsene med 

bredde og dybde, dokumentere erfaring med å drive deltidsberedskap og erfaring med å levere til 

det offentlige. Beredskabsinfo konkluderte med at det mest sannsynlig kun er Falck som kunne gi et 

tilbud på bakgrunn av egnethetskriteriene. 
 

Det er også stordriftsfordeler knyttet til redningsbransjen i form av utdannelse av personale og kjøp 

av ambulanser og brannbiler. Man kan derimot ikke se bort fra virksomheter som er etablerte på 
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andre geografiske markeder med erfaring og økonomisk kapasitet som vil etablere seg på et nytt 

marked hvor Falck er. 
 

Trusler fra nære substitutter 

Det er vanskelig å finne noen nære substitutter til redningsbransjen da det er en bransje hvor 

hastighet og kvalitet er avgjørende. Det er en bransje hvor man ikke kan gå ned på noen av delene 

da det kan være et spørsmål om liv og død. Det har derfor ikke vært mulig å finne nære substitutter 

til redningsbransjen. 
 

Konkurransesituasjon 

Den aktuelle konkurransesituasjonen varierer mellom de ulike geografiske områdene. Falck 

konkurrerer ikke med mange på globalt nivå, men med flere på nasjonalt nivå. I USA for eksempel 

var Falck den tredje største private ambulanseoperatøren, men har nylig blitt den nest største etter at 

den største oppkjøpte den nest største. Falck konkurrerer derfor med en veldig stor spiller på det 

amerikanske markedet. På andre markeder er Falck klart størst, som i Danmark. Det vil være for 

omfattende å kartlegge alle markedene Falck opererer på, men konklusjonen er at det er store 

forskjeller på nasjonalt nivå hva angår antallet konkurrenter og deres relative styrke. 

Graden av differensiering i bransjen er relativt lav, siden det er høye bransjekrav og det eneste man 

kan skille seg ut på er responstid. Det vurderes heller ikke å være store skifteomkostninger for 

kundene, da tjenestene ofte blir levert på kontraktbasis. Det kan derimot være store omkostninger 

ved leverandørskifte mitt i en kontraktperiode hvis virksomheten ikke leverer som kunden ønsker. 

Det vurderes på bakgrunn av dette at konkurranseintensiteten er relativt høy, men varierer fra 

marked til marked. Trusselen fra fremtidige konkurrenter er lav på grunn av dyre anleggsmidler og 

stordriftsfordeler, samtidig som trusselen fra substitutter er lav. Dette reduserer den potensielle 

konkurransen. Både kundene og leverandørene har derimot en høy forhandlingsmakt som reduserer 

rentabiliteten for virksomhetene.  
 

 

4.3.2 Assistance 
 

Assistance selger deres tjenester til private personer eller virksomheter gjennom abonnementer. Da 

det største området innenfor Assistance er veihjelp vil dette også være hovedfokuset i nedenstående 

analyse. Bransjen kan defineres som veiassistanse i de skandinaviske landene samt Lithauen og 

Estonia. 
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Kundenes forhandlingsmakt 

Kundenes forhandlingsmakt vurderes å være relativt høy for Assistance området, spesielt for større 

virksomheter. I Danmark er det hovedsakelig tre store aktører på markedet for bilredning; Falck, 

FDM Vejhjelp og SOS Dansk Autohjælp (Autovejservice.dk, lest 20.05.17). Når kundene velger 

leverandør er det pris og hurtighet som er viktig. Infrastruktur er viktig for at leverandørene skal 

kunne levere tjenesten raskest mulig når kunden trenger det. Produktet er dermed ikke standardisert 

da det kan være forskjell på infrastrukturen og dermed responstid og kvalitet hos leverandørene. På 

Trustpilot kan man anmelde tjenestene og både Falck, FDM Vejhjelp og SOS Dansk Autohjælp har 

fått en gjennomsnittlig vurdering på 9,1-9,2 ut av 10 (Trustpilot.dk, lest 20.05.17). Da det ikke 

virker som at man kan skille leverandørene på kvalitet antas det at kundene er prissensitive.  
 

Veiassistanse selges både til enkeltpersoner og større kunder som forsikringsselskaper og 

kommuner. Det vil si at det er to kundegrupper, hvor den ene består av mange små kunder og den 

andre av store kunder. Forsikringsselskapene og kommunene har en større forhandlingsmakt 

overfor Falck enn enkeltkundene. Hos Falck er det 6 måneders bindingstid for enkeltpersoner og 

man betaler for et helt år (Falck.dk, Produkter Autohjælp, lest 20.05.17). Det er dermed en direkte 

kostnad for enkeltpersoner å skifte leverandør innenfor bindingsperioden, men ingen direkte 

kostnader etter bindingsperioden har utløpt. Man kan også tenke seg at det er en avtalt periode i 

kontraktene med virksomhetene. Det vurderes at det heller ikke her er omkostninger ved 

leverandørskifte etter at kontraktsperioden har utløpt. 
 

Leverandørenes forhandlingsmakt 

Leverandørenes forhandlingsmakt vurderes å være relativt lav. Leverandørene til bransjen består 

hovedsakelig av leverandører av arbeidskraft, redningsbiler og utstyr, og deres forhandlingsmakt 

vurderes å være lav. Arbeidskraft er en av de viktigste ressursene for Assistance. Det tyder ikke på 

at det der noen mangel på denne type arbeidskraft på markedet og siden Falck er en stor spiller på 

markedet er de sannsynligvis en attraktiv arbeidsplass. Utdannelsen er heller ikke veldig lang, da 

noe av det mest avanserte er autoredder og tar 2 år og 5 måneder og inkluderer praktikk i forløpet 

(UddannelsesGuiden, Redderuddannelsen, lest 21.05.17). Falck utdanner også selv noen av sine 

ansatte. Selv om kjøretøyene er essensielt for Falcks drift, er det mange produsenter og Falck har 

brukt forskjellige leverandører som MAN og Volvo. Falck har mest sannsynlig en stordriftsfordel 

når det kommer til større ordre av biler, og dermed en større forhandlingsmakt overfor 

leverandørene. Det vurderes heller ikke å være noen betydelige omkostninger ved leverandørskifte. 
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Trusler fra fremtidige konkurrenter 

Trusselen fra fremtidige konkurrenter vurderes å være middels. Pris og dekning er som sagt de 

viktigste faktorene for kunden. For å kunne leve opp til kundens forventning om pris og responstid 

skal man ha mange utrykningsstasjoner spredt, redningsbiler og døgnpersonale på stasjonene, som 

både er kapital- og tidskrevende. Det er da vanskelig å kunne tilby en konkurransedyktig pris når 

man har mange omkostninger og relativt få kunder i en lengre periode på grunn av de sterke 

konkurrenter med stordriftsfordeler. På grunn av dette vil et nytt selskap skulle kunne overleve en 

tidsperiode med et større underskudd, og dette svekker trusselen fra fremtidige konkurrenter. Hvis 

de har kapital og erfaring fra for eksempel et annet geografisk marked, vil de raskere kunne bred 

seg ut over markedet og samtidig ha muligheten til å klare seg med relativt få kunder til en lav pris i 

en større tidsperiode enn helt nyoppstartede bilredningsselskaper. Man kan se på Viking som et 

eksempel på dette. Viking er Norges største bilredningsfirma og har vært på markedet i 60 år 

(VikingAssistance.com, Viking Group, lest 21.05.17). I 2014 gikk Viking inn på det danske 

markedet og har klart å etablere seg, men med et stort underskudd i etableringsåret 

(Beredskabsinfo.dk, 06.05.16). Det viser at man skal være kapitalsterk for å kunne etablere seg på 

bilredningsmarkedet. 
 

Trusler fra nære substitutter 

Det har vært vanskelig å finne nære substitutter til veihjelp. Grunnen til dette er at når det oppstår 

en ulykke med bilen har man behov for ekstern hjelp for å komme videre. Det kan godt tenkes at 

man i fremtiden vil se substitutter til deler av veihjelp. Et eksempel kan være droner som leverer 

reservedeler. Det vil dog sannsynligvis ikke være noen fremtidige substitutter som kan erstatte en 

kranbil. Det konkluderes derfor med at trusselen fra nære substitutter er lav. 
 

Konkurransesituasjon 

Rivaliseringen mellom de eksisterende virksomheter vurderes å være relativt høy på grunn av 

størrelsen på de ekstisterende virksomhetene, den lave differensiering mellom konkurrentene, lave 

skifteomkostninger og høye faste omkostninger i form av materielle anleggsaktiver. I tillegg til de 

tre store virksomhetene, tilbyr også bilforhandlere i økende grad veiassistanse til kundene. Kundene 

har relativt høy, mens leverandørene har en relativt lav forhandlingsmakt og trusselen fra 

substitutter er lav. Trusselen fra fremtidige konkurrenter vurderes å være middels. 
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4.3.3 Healthcare 
 

Falck Healthcare er i bransjen som kan defineres som helsetjenester til bedrifter og kommuner, i 

Danmark, Norge og Sverige. I Norge krever Arbeidstilsynet at virksomheter innenfor bestemte 

bransjer skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) (Arbeidstilsynet.no, 

Bedfiftshelsetjeneste, lest 22.05.17). Noen av de store virksomhetene oppretter en egen innenfor 

virksomheten, mens andre ansetter en virksomhet, som Falck. I Danmark og Sverige eksisterer ikke 

de samme kravene, men virksomheter kan få rådgivningspåbud hvor de skal bruke en autorisert 

rådgivningsvirksomhet til å løse eller forebygge arbeidsmiljøproblemer (Arbejdstilsynet.dk, 

Rådgivningspåbud, lest 22.05.17). 
 

Kundenes forhandlingsmakt 

Kundenes forhandlingsstyrke vurderes å være middels. I bransjen for helsetjenester til bedrifter og 

kommuner er kundene mange og varierende i størrelse og den relative forhandlingsstyrken varierer 

derfor med virksomhetens størrelse. Kunder som store virksomheter og forsikringsselskaper 

vurderes å ha en relativt stor forhandlingsmakt. Det er flere leverandører på markedet og noen av de 

større virksomhetene velger å opprette deres egen bedriftshelsetjeneste. Det er allikevel stor 

forskjell på hvilke tjenester de ulike leverandørene tilbyr. Falck er den største leverandøren og har 

et større mangfold av tjenester enn mange av deres konkurrenter. Det er derfor ikke et standardisert 

produkt, og pris vil ikke være den eneste faktoren i valget av leverandør. Falck står derfor i en god 

posisjon overfor kundene og er også av en størrelse som gjør det mulig for dem å levere til de helt 

store virksomhetene. Det er uvisst hvilke kostnader det er ved leverandørskifte, men de vurderes 

ikke å være betydelige. 
 

Leverandørenes forhandlingsmakt 

Leverandørenes forhandlingsmakt vurderes å være middels. I denne bransjen er arbeidskraft igjen 

den viktigste leverandøren, det vil si helsepersonell som fysioterapeuter, kiropraktorer, leger, 

sykepleiere, osv. Arbeidet som helsepersonellet skal utføre krever lengre utdannelse og dette øker 

deres forhandlingsmakt da det ikke er hvem som helst som kan utføre deres arbeide. I Norge vil 

behovet for leger og sykepleiere øke betydelig frem til 2030 samtidig som det ikke utdannes nok 

(Aftenposten.no, 20.11.15). Det samme gjelder i Danmark, hvor man blant annet kan se at det 

allerede er stor mangel på sykepleiere (Tv2.dk, 30.07.16). Dette øker deres forhandlingsmakt 

overfor bransjens bedrifter når det kommer til sunnhetsvikarer. Det vurderes allikevel at Falck som 

privat aktør er konkurransedyktige på lønn og anses som en attraktiv arbeidsgiver. 
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Trusler fra fremtidige konkurrenter 

Trusselen fra fremtidige konkurrenter vurderes å være høy. Det er ingen direkte adgangsbarrierer 

for nye virksomheter på markedet, men det kan derimot være vanskelig å etablere en base med 

ansatte. Som man så fra forrige avsnitt om leverandørenes forhandlingsmakt blir det utdannet for få 

helsearbeidere og for noen profesjoner er det allerede en mangel på markedet. I Norge er det en 

adgangsbarriere i form av at virksomhetene som er pålagt å ha BHT kun kan velge BHT-godkjente 

leverandører (Arbeidstilsynet.no, Godkjenning av BHT, lest 22.05.17). Godkjennelsen krever blant 

annet at leverandøren har en sammensetning av faglig personale som dekker kompetanseområdene 

arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt, systematisk HMS-arbeide, psykososialt og 

organisatorisk arbeidsmiljø. I tillegg skal de ha faglig personale som dekker minst 3 årsverk. Dette 

vurderes allikevel ikke å være en avgjørende adgangsbarriere. 
 

Trusler fra nære substitutter 

Trusselen fra nære substitutter vurderes å være middels. Målet med helsetjenester til bedrifter er et 

godt arbeidsmiljø, å redusere sykefravær og ha friske medarbeidere. I Norge er 

bedriftshelsetjenester pålagt mange bransjer, og det kan derfor ikke substitueres. I Danmark kan 

borgere få tilskudd til mange av de samme tjenestene, som fysioterapeut og kiropraktor, gjennom 

sundhetssystemet, men med litt lengre ventetid og fortsatt mot en betaling (Borger.dk, Tilskud til 

behandling, lest 22.05.17). Fordelen ved å få det gjennom arbeidet er at det er enklere og raskere, 

og det kan betale seg for arbeidsgiveren i form av færre sykedager og økt trivsel. Da man i 

prinsippet kan få disse ytelsene gjennom det offentlige, vil trusselen fra denne substitutt avhenge av 

bedriftens økonomi. I nedgangstider vil trusselen øke da bedrifter kan velge det fra for 

medarbeidernes egne muligheter til offentlige tjenester. Noen av tjenestene som tilbys kan 

substitueres, for eksempel hvis målet er å forbedre medarbeidernes helse kan man inngå en 

bedriftsavtale med et treningsstudio eller tilby sunnere lunsjordninger. Det er bevist at regelmessig 

trening styrker både den fysiske og psykiske helsen, og dermed kan det redusere behovet for 

fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og lignende (Sundhedsguiden.dk, 17.05.06).  
 

Konkurransesituasjon 

Den nåværende konkurransesituasjonen og vekstraten vurderes å være middels. Selv om det er 

mange konkurrenter i bransjen er det en grad av differensiering mellom konkurrentene som 

reduserer konkurranseintensiteten. Det er forskjell på hvilke tjenester virksomhetene leverer og 
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størrelsen på virksomhetene de retter seg mot. Trusselen for fremtidige konkurrenter er høy på 

grunn av lave adgangsbarrierer, men fra substitutter er den middels. Både kundenes og 

leverandørenes forhandlingsstyrke har blitt vurdert til å være middels. 

 

4.3.4 Safety Services 
 

Safety Services opererer i en bransje som defineres som sikkerhetstrening. Hovedfokuset i 

nedenstående vil sikkherhetstrening til olje- og gass bransjen da denne bransjen utgjør en stor del av 

Safety Services’ kunder. 

De ulike bransjene Safety Services leverer sikkerhetstrening til har egne retningslinjer og standarder 

for treningen. De mest relevante er Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) 

som setter standarden i olje- og gassindustrien og International Maritime Organization (IMO) i 

maritimbransjen. Det er også egne organisasjoner som setter retningslinjer og standarder i de 

enkelte land. For eksempel er det ”Norsk olje og gass” (OLS) som setter anbefalte retningslinjer for 

sikkerhets- og beredskapsopplæring i Norge (OLS, Retningslinjer, lest 24.05.17). Som leverandør 

av sikkehetstrening skal man derfor ha godkjennelser fra de relevante organisasjonene for å kunne 

levere gyldig trening. 
 

Kundenes forhandlingsmakt 

Kundenes forhandlingsmakt vurdere å være relativt lav. Det er mange utbydere av sikkerhetstrening 

til de nevnte bransjer spredt globalt, men antallet varierer på de ulike geografiske markedene. Det er 

over 190 OPITO godkjente treningsutbydere globalt, så kundene har en relativt stor 

forhandlingsmakt (OPITO.com, lest 24.04.17). Det er derimot forskjell på hvilke kurser de ulike 

treningsutbyderne tilbyr. Siden mange land har krav til hvilke kurser man skal ha tatt for å arbeide 

på en boreplattform har ikke kundene noe valg, de må ha kursene. For eksempel kreves det at man 

har grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs selv om man kun har noen få oppdrag offshore 

(OLS, Sikkerhets- og beredskapsopplæring, lest 24.04.17). Man kan allikevel anta at kundene 

spesielt i disse tider med den lave oljeprisen, er prissensitive. 
 

Leverandørenes forhandlingsmakt 

Som for de andre forretningsområdene er det arbeidskraft som er den viktigste ressursen. Det tyder 

ikke på at det er noen mangel på denne type arbeidskraft, og med dagens nedskjæringer i 

oljebransjen vurderes det at arbeidsgiveren har en større forhandlingsmakt overfor arbeidstageren. 

Generelt er det dog viktig for virksomheten at arbeidstageren har god erfaring og kompetanse 
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innenfor område når det handler om trening av andre. Det vurderes på bakgrunn av dette at 

leverandørenes forhandlingsmakt er middels, og akkurat nå er den lav. 
 

Trusler fra fremtidige konkurrenter 

Trusselen fra fremtidige konkurrenter på markedet vurderes å være lav. Det er en kapitalkrevende 

bransje å prøve å etablere seg på da det skal investeres i avanserte treningsanlegg og utstyr. 

Samtidig skal man tilegne seg de relevante godkjennelsene fra for eksempel OPITO eller IMO. For 

å oppnå en OPITO godkjennelse skal man først igjennom en ”desktop review” hvor de vurderer om 

virksomheten har ressursene til å levere trening og styringssystemene til OPITO-standarden 

(OPITO.com, lest 24.04.17). Deretter skal man igjennom en kontroll av det fysiske treningssenteret 

inkludert observasjon av trening. Det kan derfor ta tid før man oppnår godkjennelsen hvor man 

allikevel må leve opp til standarden organisasjonene har satt. På grunn av den lave oljekursen 

vurderes det heller ikke at sikkerhetstrening til denne bransjen er attraktivt, og dermed svekker det 

trusselen fra fremtidige konkurrenter. 
 

Trusler fra nære substitutter 

Det har ikke vært mulig å finne nære substitutter i denne bransjen da mange av treningskursene er 

obligatoriske og de skal være innenfor den relevante standard for å kunne jobbe der. 
 

Konkurransesituasjon 

Rivaliseringen mellom eksisterende virksomheter vurderes å være høy på grunn av den lave 

vekstraten i bransjen, og en relativt høy bransjekonsentrasjon. Trusselen fra substitutter og nye 

konkurrenter vurderes å være lav og dette reduserer den potensielle konkurransen. Kundene tenkes 

å ha en høy forhandlingskraft på grunn av markedssituasjonen i dag med lave investeringer i 

oljebransjen og det reduserte antallet kunder til virksomhetene. Leverandørene av arbeidskraft har 

derimot en lav forhandlingsmakt av samme årsak, kostnadskutt hos virksomhetene. Rentabiliteten i 

bransjen vurderes alt i alt å være relativt lav. 
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4.4 SWOT 
 

Den interne og den eksterne analysen blir her sammenfattet i en SWOT-analyse som viser Falcks 

styrker, svakheter, trusler og muligheter i forhold til deres evne til verdiskapelse. 
 

Figur 14: SWOT-analyse av Falck 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Da det har vært en lengre gjennomgang av de ulike punktene i den eksterne analysen, vil de ikke bli 

utdypet mer her. 
 
 
5. Regnskapsanalyse 
 

I dette avsnittet vil det bli utført en regnskapsanalyse for å skape overblikk over Falcks historiske 

rentabilitet og utvikling i analyseperioden 2011-2016. I regnskapsanalysen vil man undersøke 

finansielle verdidrivere ved en dekomponering av egenkapitalforrentningen. For å undersøke de 

nøkkeltallene man ønsker blir man nødt til å foreta en reformulering av regnskapet fra de offisielle 

årsrapportene. Dette er også for å skille ut regnskapsmessig støy og gi et rettvisende bilde av 

virksomhetens faktiske performance. Regnskapsanalysen blir oppdelt i fem avsnitt: 

revisjonspåtegning og regnskapspraksis, reformulering, rentabilitetsanalyse, trendanalyse og 

risikoanalyse. I dette avsnittet vil man besvare følgende delspørsmål: 

Styrker	(S) Svakheter	(W)
-	Ledende	eller	stor	aktør	i	alle	forretningsområder -	For	lite	fokus	på	bunnlinje
-	Mindre	konjunkturavhengig -	Manglende	strategisk	fokus
-	Image -	Fortsatt	avhengig	av	hjemmemarked
-	Synergier	mellom	Emergency	og	Assistance
-	Stordriftsfordeler
-	Kompetente	og	lojale	medarbeidere

(sosiale)
(politiske) Muligheter	(O) Trusler	(T)
(sosiale) -	Høyere	sykefravær -	Strengere	krav	til	ambulanser	og	personale
(politiske) -	Sentralisering	av	sykehus -	Oljeprisfall
(økonomiske)-	Demografisk	utvikling	(65+) -	Lønnstigning
(sosiale) -	Reduserte	skatter	og	avgifter	på	biler -	Selvkjørende	biler	og	tryggere	biler
(sosiale) -	Økte	investeringer	i	olje-	og	vindindustrien -	Mangel	på	ambulansepersonale	og	helsearbeidere

-	Flere	personbiler -	Reduserte	adgangsbarrierer	ambulansemarked	DK
-	Høyere	gjennomsnittsalder	biler -	Offentlige	finanser	svekker	seg

SWOT-analyse

Eksterne	forhold

Interne	forhold
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• Hvordan har den historiske rentabilitet utviklet seg i Falck? 

• Hva er Falcks risikoposisjon? 

Regnskapsanalysen vil sammen med den strategiske analysen danne grunnlaget for budsjetteringen 

som igjen driver verdsettelsen. 
 
 
5.1 Revisjonspåtegning og regnskapspraksis 
 

KPMG reviderte årsregnskapene i analyseperioden frem til 2012, hvor Deloitte overtok. Det er 

ingen anmerkninger fra revisor i Falcks årsrapporter i analyseperioden. Konklusjonen i ”Den 

uafhængige revisors erklæringer” er at konsernregnskapet og årsregnskapet gir et rettvisende bilde 

av konsernets og selskapets aktiver, passiver og finansielle stilling, samt at resultatet av aktiviteter 

og pengestrømmer i overensstemmelse med IFRS som godkjent av EU og opplysningskrav i 

årsregnskabsloven. Regnskapsmaterialet vurderes derfor å være troverdig. 

Det skal også kontrolleres om det i løpet av analyseperioden har vært endringer i Falcks 

regnskapspraksis som har betydning for oppgjørelsen av poster som skal brukes til å analysere 

nøkkeltall. I årsrapportene er det en note som heter «Accounting policies» hvor Falck opplyser om 

endringer i regnskapspraksis fra år til år. Her har de opplyst at ingen av endringene har påvirket 

innregninger, målinger eller klassifikasjoner i årsregnskapet. Etter å ha gjennomgått 

regnskapsendringene er det ikke behov for korreksjoner før det kan analyseres videre.  
 

 

5.2 Reformulering 
 

Til analyseformålet kan ikke Falcks konsernregnskap brukes direkte som det er. Da man skal bruke 

nøkkeltall som ikke er opplyst i konsernregnskapet blir man nødt til å reformulere regnskapet. 

Formålet med reformuleringen er å utelukke regnskapsmessig støy og skille ut transitoriske poster. 

Driftsinntekter og driftsomkostninger skal separeres fra finansielle aktiviteter for å bedre kunne 

måle bedriftens profitabilitet, da bedriftens drift er den primære drivkraften bak verdiskapelse 

(Petersen & Plenborg, 2012:68). Dette er nødvendig for å kunne analysere Falcks faktiske 

performance og senere legge et fornuftig budsjett basert på verdiskapelse. 
 
 
5.2.1 Resultatoppgjørelse 
 

Formålet med å reformulere resultatoppgjørelsen er å skille postene mellom drift- og finansiering 

for å bestemme de forskjellige kildene til verdiskapelse (Petersen & Plenborg, 2012:70). ”Operating 
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earnings” blir sett på som et viktig nøkkeltall da det viser bedriftens profitt fra kjernedrift uansett 

hvordan den har blitt finansiert (Petersen & Plenborg, 2012:73). Man har også valgt å oppdele 

omsetningen på de ulike forretningsområdene for å tydeligere se forretningsområdenes individuelle 

bidrag til den samlede omsetning. Nedenstående noter vil forklare beslutningene som har blitt tatt i 

forbindelse med reformuleringen nærmere. 
 

Tabell 7: Reformulert resultatoppgjørelse for Falck 2011-2016. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 
 

Note 1: Andre driftsinntekter 

Posten består av ”Avanse ved salg av aktiver” og andre driftsinntekter. Andre driftsinntekter 

vedrører hovedsakelig inntekter fra utleie av lokaler og andre aktiviteter. Avanse fra salg av aktiver 

går igjen hvert regnskapsår i varierende grad og det antas derfor at det er nødvendige justeringer for 

å tilpasse driften. De andre driftsinntektene er vanskeligere å klassifisere da det ikke er beskrevet 

nøyaktig hva de innebærer, men man kan anta at leieinntekter ikke relaterer seg til Falcks primære 

Note 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Emergency 6.553										 7.515										 7.958										 8.688										 9.340										 9.987										
Assistance 2.693										 2.815										 3.004										 3.012										 3.162										 3.381										
Healthcare 944													 1.012										 1.206										 1.829										 2.452										 2.669										
Safety	Services 943													 1.164										 1.316										 1.366										 1.241										 876													
Elimination	and	non-allocated	items 940-													 1.002-										 950-													 943-													 968-													 949-													
Nettoomsetning 10.193								 11.504								 12.534								 13.952								 15.227								 15.964								

1 Andre	driftsinntekter 25															 22															 11															 44															 65															 45															
4 Resultat	før	skatt	i	assosierte	virksomheter 1-																	 -													 -													 10-															 1-																	 5																	
Vareforbruk	og	fremmed	assistanse 1.300-										 1.371-										 1.515-										 1.758-										 1.820-										 1.946-										

2 Andre	eksterne	omkostninger 1.977-										 2.297-										 2.558-										 2.794-										 3.173-										 3.317-										
Personaleomkostninger 5.691-										 6.486-										 7.073-										 7.953-										 8.879-										 9.449-										

3 Reversert	omkostninger	fra	operasjonell	leasing 348													 285													 341													 373													 429													 526													
Inntjeningsbidrag	(EBITDA) 1.597										 1.657										 1.740										 1.854										 1.848										 1.828										
Av-	og	nedskrivninger 382-													 864-													 895-													 933-													 1.779-										 953-													

3 Avskrivninger,	operasjonel	leasing 282-													 220-													 285-													 312-													 360-													 459-													
Driftsresultat	før	skatt	(EBIT) 932													 573													 560													 609													 291-													 416													

5 Rapportert	skatt 184-													 77-															 44-															 107-													 63-															 5-																	
4 Skatt	relatert	til	assosierte	virksomheter 0																	 -													 -													 3																	 0-																	 1-																	
5 Skatteskjold 89-															 148-													 64-															 108-													 36															 46-															
Driftsresultat	etter	skatt	(NOPAT) 660													 348													 452													 398													 319-													 364													

6 Særlige	poster 82															 24-															 -													 -													 -													 91-															
7 Dirty-surplus	poster	etter	skatt 161-													 23-															 133-													 2-																	 134-													 15															
1 Andre	driftsinntekter,	fin 23															 24															 54															 47															 63															 39															
Finansielle	inntekter 38															 29															 21															 37															 75															 84															
Finansielle	omkostninger 310-													 341-													 330-													 310-													 301-													 341-													

3 Renteomkostning,	operasjonell	leasing 66-															 65-															 56-															 61-															 69-															 67-															
5 Skatteskjold 89															 148													 64															 108													 36-															 46															
Netto	finansielle	omkostninger	etter	skatt 387-													 228-													 380-													 182-													 401-													 224-													
Nettoresultat 355													 96															 72															 216													 720-													 49															
Minoritetsaksjonærenes	resultatandel 14-															 13-															 6-																	 18-															 29-															 42-															
Totalindkomst	til	ordinære	aksjonærer 341													 83															 66															 198													 749-													 7																	
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drift. Avanse fra salg av aktiver blir derfor klassifisert som en del av driften, mens de andre 

driftsinntektene blir klassifisert som finansielle. 
 

Tabell 8: Andre driftsinntekter, oppsplittet. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra årsrapporter 2011-2016. 
 

Note 2: Andre eksterne omkostninger 

Posten består av omkostninger relatert til drift og vedlikehold av utstyr og eiendom, salg og 

administrasjon. Dette er omkostninger som er knyttet til den primære driften og vil derfor bli 

klassifisert som en driftsomkostning. 
 

Note 3: Operasjonell leasing 

Leasingavtaler kan enten klassifiseres som operasjonelle eller finansielle. Når kontraktene er 

klassifisert som operasjonelle vil de leasede aktivene og de tilknyttede forpliktelsene ikke opptre i 

Falcks balanse (Petersen & Plenborg, 2012:421). De periodiske leasingomkostningene inngår i 

resultatoppgjørelsen som en driftsomkostning, men da disse også inneholder renteomkostninger 

fører det til lavere EBIT. Falck har betydelige operasjonelle leasingavtaler av biler og bygninger, 

som gjør at deres investerte kapital er kunstig lav (Falck årsrapport, 2016:54). Da de leasede 

aktivene vurderes å være essensielt for Falcks primære drift har man reklassifisert leasingavtalene 

til finansielle. Falck har opplyst nåtidsverdien av deres leasingavtaler i årsrapporten, og verdien blir 

lagt til driftsaktiver og netto rentebærende gjeld. Når det er operasjonelle leasingavtaler blir den 

årlige leasingytelse rapportert i resultatoppgjørelsen under driftsomkostninger (Petersen & 

Plenborg, 2012:423). Disse omkostningene tilbakeføres for hvert år, og oppdeles i avskrivninger og 

renteomkostninger. Til å beregne den årlige renteomkostningen har de årlige gjennomsnittsrentene i 

danske pengeinstitutter for utlån til ikke-finansielle selskaper blitt brukt. 
 

Tabell 9: Operasjonell leasing. 

 
Kilde: egen tilvirkning, gjennomsnittsrente hentet fra Statistikbanken, Danmarks Statistik, ”Gennemsnitsrenter i 

pengeinstitutterne..” 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Avanse	fra	salg	av	aktiver 25															 22															 11															 44															 65															 45															
Andre	driftsinntekter,	fin 23															 24															 54															 47															 63															 39															
Andre	driftsinntekter 48															 46															 65															 91															 128													 84															

2011 2012 2013 2014 2015 2016
NPV	leasingkontrakter 1.486										 1.495										 1.436										 1.720										 2.200										 2.467										
Gjennomsnittsrente 4,43% 4,33% 3,90% 3,58% 3,13% 2,73%
Renteomkostning 66															 65															 56															 61															 69															 67															
Avskrivning 282													 220													 285													 312													 360													 459													
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Note 4: Assosierte virksomheter og joint ventures: 

Hvis aktivitetene til de assosierte virksomhetene er relaterte til Falcks kjernedrift skal resultatet 

inkluderes i driften og kapitalandelene skal inkluderes i den investerte kapitalen (Petersen & 

Plenborg, 2012:76). Hvis dette ikke er tilfellet skal det være en del av finansieringen. 

I bilag 3 er Falcks assosierte virksomheter oppstilt og viser hva de relaterer seg til. Flesteparten av 

dem er relatert til enten emergency, eller andre deler av virksomhetens kjernedrift. Et unntak er 

KPC Ejendomme af 6. juni 2002 A/S som er noe mer uvisst hva sammenhengen er. Bedriften er i 

bransjen administrasjon av fast eiendom og utleining av bedriftseiendommer (CVR Virk Data, KPC 

Ejendomme af 6. juni 2002 A/S). Det er ikke helt tydelig hva Falcks tilknytning til virksomheten er, 

men virksomheten har blant annet oppført en av Falcks stasjoner (kpc.dk, Falckstation Helsinge, 

lest 28.05.17). Da postene relatert til assosierte virksomheter ikke spesifiserer de forskjellige 

virksomheters andel av resultatet eller kapitalandeler, er det ikke mulig å separere dem. Det antas 

derfor at alle virksomhetene kan knyttes til driften og kapitalandeler i assosierte virksomheter i 

balansen vil derfor inkluderes i den investerte kapitalen. 

Posten er oppgjort etter skatt og skatten er dessverre ikke opplyst. Da de assosierte selskapene er 

registrert i forskjellige land, antas det at den samme effektive skattesats kan brukes for å beregne 

disse inntektene før skatt. 
 

Tabell 10: Assosierte virksomheter før skatt. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årstapporter 2011-2016. 
 

Note 5: Skatt 

Siden den rapporterte skatten inkluderer skattefordelen av finansielle omkostninger og betalt skatt 

av finansielle inntekter, må man tilbakeføre skatteskjoldet. Vi vil skille mellom skatt relatert til 

driftsresultatet og den finansielle aktiviteten. I skattenoten i Falcks årsrapporter kan man se at det er 

stor forskjell på den danske skattesatsen og de lokale skattesatsene til de utenlandske 

datterselskapene. Det vurderes på bakgrunn av Falcks store drift i utlandet at den marginale 

skattesatsen ikke er rettvisende og derfor brukes den effektive skattesatsen (Petersen & Plenborg, 

2012:76). Med dette antas det at driftsinntekten og finansiell inntekt skattes med samme rate. Falck 

har rapportert resultat i assosierte virksomheter etter skatt og resultatet er en del av resultat før skatt 

Assosierte	virksomheter 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Resultat	assosierte	etter	skatt 1,0-														 -													 -													 7,0-														 1,0-														 4,0														
Effektiv	skattesats -26,2	% -39,3	% -17,7	% -32,2	% 12,1	% -14,3	%
Skatt	assosierte 0,4														 -													 -													 3,3														 0,1-														 0,7-														
Resultat	assosierte	før	skatt 1,4-														 -													 -													 10,3-												 0,9-														 4,7														
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i årsrapporten. Da disse inntektene allerede er oppgjort etter skatt trekkes resultatet fra EBT som vi 

bruker til å beregne den effektive skattesats.  
 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 100

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠	𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒	𝑡𝑎𝑥	(𝐸𝐵𝑇) 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑗𝑜𝑙𝑑 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 
 

Tabell 11: Skatteberegning. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Note 6: Særlige poster 

I regnskapsårene 2011, 2012 og 2016 blir det rapportert under særlige poster. I notene i de ulike 

regnskapsårene er det forskjellige forklaringer hvert år og dette tyder på at det faktisk er 

transitoriske poster. I 2011 bestod posten av avanse fra salg av verdipapirer, nedskrivningstap på 

verdipapirer og kostnader relatert til salget av Falck A/S. I 2012 var det kostnader relatert til 

strategiske prosjekter. I 2016 var det salg av aktiviteter, nedlukning av aktiviteter og sluttvederlag 

og restruktureringskostnader. Dette året skjedde det mange endringer i Falck da det foregående 

regnskapsåret skuffet og det var flere nedlukninger av aktiviteter i Safety Services 

forretningsområder samt fyring av daværende konsernsjef. Da postene vurderes å være transitoriske 

blir de skilt fra den normale drift. 
 

Note 7: Dirty-surplus 

I tillegg til nettooverskuddet fra resultatoppgjørelsen består totalinntekten av overskudds-

komponenter som har blitt postert direkte på egenkapitalen (Sørensen, 2017:217). Dirty-surplus 

postene gjør at overskuddet i resultatoppgjørelsen ikke er fullstendig og man skal derfor ta dem med 

i resultatoppgjørelsen. I Falcks tilfelle består postene hovedsakelig av valutakursreguleringer og 

verdireguleringer for valuta- og rentesikringsinstrumenter, som vurderes å være finansielle poster. 
 

5.2.2 Balanse 
 

På samme måte som med resultatoppgjørelsen, skal man her separere driftsaktiver og -forpliktelser 

fra finansielle aktiver og –forpliktelser. I den reformulerte balansen oppgjøres driftsaktivene og ved 

Skatt 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Årets	skatt 184-													 77-															 44-															 107-													 63-															 5-																	
EBT	(korrigert	for	assosierte	virksomheter) 701													 196													 249													 332													 522-													 35															
Effektiv	skattesats -26,2	% -39,3	% -17,7	% -32,2	% 12,1	% -14,3	%
Netto	finansielle	omkostninger 338-													 377-													 365-													 334-													 295-													 324-													
Skatteskjold 89															 148													 64															 108													 36-															 46															
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å fratrekke driftsgjelden fra får man den investerte kapitalen. På den finansielle siden har man 

egenkapitalen tillagt netto rentebærende gjeld (NRBG) og får den samme investerte kapitalen. 

NRBG er alle forpliktelser som regnes å være rentebærende minus rentebærende eller finansielle 

aktiver. I nedenstående noter følger en gjennomgang av poster hvor klassifiseringen fortjener 

ytterligere forklaring. 
 
Tabell 12: Reformulert balanse for Falck 2011-2016 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra Falcks årsrapporter 2011-2016. 

Note 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Goodwill 9.083										 9.554										 9.971										 10.516								 10.038								 9.902										
Immaterielle	aktiver	ervervet	ved	virksomhetskjøp 3.005										 2.634										 2.261										 1.951										 1.655										 1.298										
Andre	immaterielle	aktiver 121													 160													 204													 322													 389													 451													

Immaterielle	aktiver 12.209							 12.348							 12.436							 12.789							 12.082							 11.651							
Grunder	og	bygninger 722													 719													 728													 687													 650													 552													
Innredning	av	leide	lokaler 58															 58															 61															 86															 129													 173													
Andre	anlegg,	driftsmateriel	og	inventar 845													 1.007										 1.099										 1.218										 1.451										 1.234										

3 Operasjonelt	leasede	aktiver 1.486										 1.495										 1.436										 1.720										 2.200										 2.467										
Materielle	aktiver 3.111									 3.279									 3.324									 3.711									 4.430									 4.426									
Utsatte	skatteaktiver 78															 83															 132													 63															 161													 253													

4 Kapitalandeler	i	assosierte	virksomheter 15															 17															 86															 78															 52															 64															
4 Tilgodehavender	hos	assosierte	virksomheter -													 -													 52															 72															 21															 26															

Andre	tilgodehavender 6																	 6																	 14															 54															 63															 68															
Andre	langfristede	aktiver 99														 106												 284												 267												 297												 411												
Langfristede	aktiver 15.419								 15.733								 16.044								 16.767								 16.809								 16.488								
Varebeholdninger 60															 76															 83															 86															 108													 93															
Tilgodehavender	fra	salg	og	tjenesteytelser 1.173										 1.400										 1.607										 2.008										 2.401										 2.548										
Periodeavgrensningsposter 147													 164													 135													 167													 173													 180													
Tilgodehavende	selskapsskatt -													 -													 -													 33															 39															 -													

4 Tilgodehavender	hos	assosierte	virksomheter 55															 67															 50															 52															 41															 47															
Andre	tilgodehavender 210													 153													 192													 191													 216													 231													
Kortfristede	aktiver 1.645										 1.860										 2.067										 2.537										 2.978										 3.099										
Hensatte	forpliktelser 23															 20															 56															 94															 138													 124													
Utsatt	skatt 954													 874													 723													 549													 539													 424													
Leverandører	av	varer	og	tjenesteytelser 607													 653													 696													 757													 857													 742													
Periodeavgrensningsposter 1.331										 1.447										 1.536										 1.600										 1.510										 1.534										
Selskapsskatt 47															 1																	 21															 42															 106													 91															

8 Annen	gjeld,	drift 873													 942													 911													 974													 1.076										 1.168										
4 Gjeld	til	assosierte	virksomheter -													 -													 -													 15															 15															 28															
9 Forpliktelser	ved	kjøp	av	virksomheter	og	minoritetsandeler 555													 711													 1.021										 1.160										 937													 885													
Driftsgjeld 4.390										 4.648										 4.964										 5.191										 5.178										 4.996										
Investert	kapital 12.674								 12.945								 13.147								 14.113								 14.609								 14.591								

Aksjekapital 67															 67															 67															 67															 67															 67															
Overført	resultat 5.521										 5.453										 5.468										 6.311										 5.745										 5.720										
Reserve	for	sikringstransaksjoner 46-															 62-															 17-															 65-															 68-															 58-															
Reserve	for	valutakursregulering 64															 54															 125-													 77-															 209-													 202-													
Reserve	for	value	adjustments	of	available-for-sale	financial	assets -													 -													 -													 -													 -													 -													
Ordinær	egenkapital 5.606										 5.512										 5.393										 6.236										 5.535										 5.527										
Minoritetsinteresser	(MIN) 74															 77															 62															 371													 398													 406													

Kredittinstitutter,	kortsiktig 280													 667													 637													 789													 623													 1.024										
Kredittinstitutter,	langsiktig 6.215										 6.167										 6.584										 5.997										 6.494										 6.135										

10 Liabilities	relating	to	assets	held	for	sale 98															 -													 -													 -													 -													 -													
9 Annen	gjeld,	fin 40															 82															 20															 84															 87															 73															
3 Leasinggjeld,	operasjonell 1.486										 1.495										 1.436										 1.720										 2.200										 2.467										

11 Øvrige	medarbeiderforpliktelser 31															 26															 21															 25															 24															 -													
Interest-bearing	debt 8.150										 8.437										 8.698										 8.615										 9.428										 9.699										
Verdipapirer 172													 107													 101													 94															 115													 141													

12 Likvide	beholdninger 886													 974													 905													 1.015										 637													 900													
10 Assets	held	for	sale 98															 -													 -													 -													 -													 -													

Interest-bearing	assets 1.156										 1.081										 1.006										 1.109										 752													 1.041										
Investert	kapital 12.674								 12.945								 13.147								 14.113								 14.609								 14.591								
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Note 8: Annen gjeld 

Annen gjeld består ifølge årsrapportene hovedsakelig av skyldige feriepenger og lønn. Videre er det 

skyldig A-skatt, merverdiavgift, renter og avledete finansielle instrumenter. Det vurderes at 

skyldige feriepenger, lønn, mm., skyldig A-skatt, mm., og skyldig merverdiavgift vedrører driften, 

mens skyldige renter og avledede finansielle instrumenter er finansieringsrelatert. Dermed fås 

nedenstående oppdeling av balanseposten ”Annen gjeld”. 
 

Tabell 13: Annen gjeld, oppsplittet. 

 
Kilde: egen tilvirkning, tall fra note om annen gjeld og finansielle instrumenter i årsrapportene. 
 

Note 9: Forpliktelser ved kjøp av virksomheter og minoritetsandeler 

Denne posten opptrer hvert år i ulik størrelse. Falck har hatt en ekspansiv vekststrategi de siste 

årene som har inkludert oppkjøp av en rekke virksomheter som knytter seg til deres 

virksomhetsprofil. Forpliktelsene anses derfor å være relatert til Falcks primære drift og 

klassifiseres som driftsgjeld.  
 

Note 10: Assets held for sale 

Posten dreier seg om en gruppe aktiver, og tilhørende forpliktelser, som skal selges innenfor 12 

måneder. Da den kun opptrer i 2011 tyder det på at det er en enkelthendelse og ikke en del av den 

normale driften. Posten dreier seg om salg av en dattervirksomhet i Brazil (Falck årsrapport, 

2011:88). Samtidig vil salget av aktivene enten redusere Falcks gjeld eller øke deres likvide midler, 

og posten blir derfor klassifisert som rentebærende. 
 

Note 11: Øvrige medarbeiderforpliktelser 

I årsrapportene står det at posten består av netto pensjonsforpliktelsen, samt andre 

medarbeiderforpliktelser som jubileumsgratialer og langsiktige fratredelsesordninger. Da 

forpliktelsene oppgjøres til kapitalverdi blir det klassifisert som rentebærende gjeld (Petersen & 

Plenborg, 2012:89-90). 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Skyldige	renter 1																	 2																	 -													 1																	 N/A N/A
Avledte	finansielle	instrumenter 39															 80															 20															 83															 87															 73															
Annen	gjeld,	finansiering 40															 82															 20															 84															 87															 73															
Skyldig	feriepenger,	lønn,	mm. 609													 671													 646													 741													 778													 786													
Skyldig	A-skatt,	mm. 80															 97															 129													 100													 120													 132													
Skyldig	merverdiavgift 118													 97															 104													 113													 136													 122													
Øvrige 66															 77															 32															 20															 42															 128													
Annen	gjeld,	drift 873													 942													 911													 974													 1.076										 1.168										
Annen	gjeld 913													 1.024										 931													 1.058										 1.163										 1.241										
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Note 12: Likvide midler 

Virksomheter har behov for driftslikviditet til den daglige forretning (Sørensen, 2017:207). Denne 

delen av de likvide midler er ikke rentebærende av definisjon, men de likvide midlene som 

overstiger driftslikviditeten er overskuddslikvider som virksomheten ofte mottar renter på. Det er 

vanlig å estimere driftslikviditeten som værende 0,5-2% av nettoomsetningen, men behovet for 

driftslikviditet varierer veldig mellom ulike virksomheter. Det vurderes ikke å ha en stor 

konsekvens å plassere hele beholdningen som rentebærende da det er vanlig for virksomheter å 

daglig plassere likvider på rentebærende konti. På bakgrunn av usikkerheten, samt Falcks 

renteinntekter på de likvide midlene, har man her valgt å klassifisere hele beholdningen som 

rentebærende3. 
 

 
5.3 Rentabilitetsanalyse 
 

For å undersøke den historiske utviklingen av Falcks rentabilitet i analyseperioden, utføres en 

rentabilitetsanalyse. Det ønskes å undersøke hva som har drevet rentabiliteten frem til nå og 

hvordan trenden har vært. Den historiske utviklingen er en viktig del av forventningene til den 

fremtidige rentabiliteten, da man i budsjetteringen vil undersøke hvordan den i fremtiden vil se ut i 

forhold til i dag. Rentabilitetsanalysen følger DuPont modellen som fremgår av figur 15.  
 

Figur 15: Den utvidende DuPont modellen  

 
Kilde: Sørensen, 2017 

                                                
3 Se Falcks årsrapporter, note til finansielle inntekter 
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DuPont modellen viser dekomponeringen av egenkapitalforrentningen som består av avkast på 

driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Avkastet på driftsaktivitetene består av 

overskuddsgraden og aktivenes omsetningshastighet. Avkastet på finanseringsaktivitetene består av 

den finansielle gearingen og spreadet. Hvert nivå i modellen vil bli gjennomgått i forhold til Falck 

og til slutt vil man sitte igjen med utviklingen i egenkapitalforrentningen. 
 

 
5.3.1 Driftsaktiviteter 
 

Avkastet på nettodriftsaktivene (ROIC) uttrykker avkastet på bedriftens driftsresultat etter skatt i 

prosent av den investerte kapitalen. ROIC måler hvor profitabelt virksomheten klarer å utnytte 

deres ressursene, og kan beregnes på følgende måter: 
 

 
 

Tabell 14: Falcks utvikling i ROIC 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Som man kan se ut ifra ovenstående tabell har ROIC blitt kraftig redusert siden 2011, og var til og 

med negativ i 2015. Reduksjonen i ROIC skyldes hovedsakelig en overskuddsgrad som har falt fra 

6,48% til 2,28% i analyseperioden. ROIC er på et generelt lavt nivå som man ikke kan kalle 

tilfredsstillende. 
 
Overskuddsgraden (OG) måler driftsoverskuddet etter skatt dividert med nettoomsetningen, og 

uttrykker overskuddet ved én krones salg. OG måler derfor forholdet mellom inntekter og 

omkostninger, og hvor omkostningseffektiv bedriften er. 
 

 
 
Tabell 15: Falcks utvikling i overskuddsgrad 

 
Kilde: egen tilvirkning. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
OG 6,48% 3,02% 3,60% 2,85% -2,09% 2,28%
AOH 1,08           0,90           0,96           1,02           1,06           1,09           
ROIC 6,97% 2,71% 3,46% 2,92% -2,22% 2,49%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
NOPAT 660            348            452            398            319-            364            
Nettoomsetning 10.193       11.504       12.534       13.952       15.227       15.964       
Overskuddsgrad 6,48% 3,02% 3,60% 2,85% -2,09% 2,28%

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑	𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡	(𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝐺𝑛𝑠. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∙ 𝐴𝑂𝐻 

𝑂𝐺 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑	𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡	(𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
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Falcks overskuddsgrad har som sagt blitt svekket over analyseperioden. Nettoomsetningen har 

vokst med 57% siden 2011, men driftsomkostningene har vokst mer og dermed ført til at NOPAT er 

45% lavere i 2016. Personaleomkostningene og andre eksterne omkostninger har vokst med 

henholdsvis 66% og 68% fra 2011 til 2016. Som tidligere beskrevet har Falck drevet en aggressiv 

ekspansjon de siste årene og dette kan forklare de høye omkostningene. Før omsetningsnivået 

kommer til et normalt nivå på et nytt marked kan man oppleve høyere omkostninger i en periode. 

Det skal også sies at avskrivninger i 2016 var 113% høyere enn i 2011, og dette har også vært med 

til å trekke NOPAT ned. 
 
Aktivenes omsetningshastighet (AOH) måler nettoomsetningen i forhold til den investerte kapital, 

og uttrykker bedriftens evne til å utnytte den investerte kapitalen. AOH fungerer som et mål på hvor 

effektiv bedriften er til å skape omsetning av driftsaktivene. Den inverse AOH er et annet nøkkeltall 

som er interessant da det uttrykker hvor stor del av den investerte kapitalen man skal bruke for å 

skape én krones omsetning. 
 

 
 
Tabell 16: Utviklingen i Falcks AOH og 1/AOH 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 
Aktivenes omsetningshastighet har variert over analyseperioden. I 2011 hadde de en AOH på 1,08 

som deretter falt til 0,90 i 2012 og har etter det gradvist steget til 1,09 i 2016. Den positive trenden 

siden 2012 betyr at Falck i 2016 bruker 0,91 kroner i netto driftsaktiver til å skape én krones salg, 

mens de i 2012 brukte 1,10. Det vil si at Falck skaper 22% mer omsetning pr. investerte krone i 

2016 sammenlignet med 2012. AOH er fortsatt på et generelt lavt nivå, og dette kan delvist 

forklares av at Falck har en veldig høy bokført goodwill som de blant annet har tilegnet seg 

gjennom de mange virksomhetsoppkjøp. 
 

 
5.3.2 Finansieringsaktiviteter 
 

Finansiel gearing (FGEAR) måler i hvilken grad den investerte kapitalen er finansiert gjennom 

egenkapital. FGEAR beregnes vanligvis ved å dividere den gjennomsnittlige NRBG med den 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsetning 10.193       11.504       12.534       13.952       15.227       15.964       
Gns. netto driftsaktiver 9.477         12.810       13.046       13.630       14.361       14.600       
AOH 1,08           0,90           0,96           1,02           1,06           1,09           
1/AOH 0,93           1,11           1,04           0,98           0,94           0,91           

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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gjennomsnittlige egenkapitalen, men siden det er minoriteter på Falcks balanse skal disse også 

legges til egenkapitalen. FGEAR kan dermed beregnes ved bruk av følgende formel: 
 

 
 

Tabell 17: Utvikling i Falcks FGEAR. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Som man kan se i tabell 17 har Falcks FGEAR ligget mellom 1,26 og 1,54 i analyseperioden, og på 

1,46 i 2016. Dette betyr at Falck i 2016 hadde en NRBG som var 146% av egenkapitalen. Man kan 

se at Falck i hele analyseperioden har hatt en større grad av NRBG enn egenkapital. 
 

SPREAD måler differansen mellom ROIC og bedriftens gjennomsnittlige lånerente (r). Den 

gjennomsnittlige lånerenten til bedriften beregnes ved å dividere netto finansielle utgifter med netto 

rentebærende gjeld. r vil sjeldent være lik bedriftens faktiske lånerente da den kan være påvirket av 

forskjellige utlån- og innlånsrenter, samt at andre finansielle utgifter som valutatap- og gevinster er 

inkludert i de netto finansielle utgiftene (Petersen & Plenborg, 2012:117). Når ROIC er større enn r 

vil mer gjeld forbedre ROE, og omvendt hvis ROIC er mindre enn r. 
 

 
 
Tabell 18: Utvikling i Falcks r og spread. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Falck har hatt et negativt spread i hele analyseperioden med unntak av i 2011 og 2014. Dette betyr 

at deres gjennomsnittlige lånerente har vært høyere enn ROIC og gjelden har hatt en negativ 

påvirkning på ROE. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gns. NRBG 5.743         7.175         7.524         7.599         8.091         8.667         
Gns. egenkapital (inkl. MIN) 3.734         5.635         5.522         6.031         6.270         5.933         
FGEAR 1,54           1,27           1,36           1,26           1,29           1,46           

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Netto finansielle omk. e.s. 387-            228-            380-            182-            401-            224-            
Gns. NRBG 5.743         7.175         7.524         7.599         8.091         8.667         
r 6,74% 3,17% 5,04% 2,39% 4,96% 2,58%
Spread 0,22% -0,46% -1,58% 0,53% -7,18% -0,09%

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝐺𝑛𝑠.		𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑛𝑠. 𝑀𝐼𝑁

 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟 

𝑟 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑
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5.3.3 Egenkapitalforrentningen (ROE) 
 

Egenkapitalforrentningen uttrykker bedriftens rentabilitet når man tar høyde for den samlede 

verdiskapelsen, det vil si både fra drifts- og finansieringsaktivitetene. ROE før MIN viser Falcks 

samlede egenkapitalforrentning som fordeles mellom majoritets- og minoritetsaksjonærene 

(Sørensen, 2017:282). Når man ganger uttrykket med minoritetsaksjonærenes andel (MIA) får man 

egenkapitalforrentningen til majoritetsaksjonærene. 
 

 
MIA beregnes ved følgende formel: 

 
 

Tabell 19: Utvikling i Falcks ROE. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Som man kan se i tabell 19, har Falcks ROE til majoritetsaksjonærene blitt mindre over årene, fra 

7,16% i 2011 til kun 0,36% i 2016. Den negative trenden skyldes hovedsakelig en lavere ROIC som 

igjen skyldes en lavere overskuddsgrad. Samtidig har finansieringsaktiviteten påvirket ROE 

negativt i alle år, med unntak av 2011 og 2014, på grunn av negative spreadet og den høye FGEAR. 

 

5.4 Trendanalyse 
 

For å se nærmere på utviklingen i de enkelte regnskapsposter utføres en trendanalyse (Sørensen, 

2017:247). Her fokuseres det på utviklingen i noen bestemte poster som har større betydning. 

Utgangspunktet er det første analyseåret, 2011, som indeks 100. 
 

Som man kan se så har nettoomsetningen vokst i hele analyseperioden. Healthcare har hatt den 

største prosentvise veksten på 183% siden 2011. Emergency og Assistance har også trukket 

omsetningen opp vekst på henholdsvis 52% og 26%. Safety Services har derimot hatt en 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
ROIC 6,97% 2,71% 3,46% 2,92% -2,22% 2,49%
Spread*FGEAR 0,35% -0,58% -2,16% 0,66% -9,26% -0,13%
MIA 0,98           0,88           0,93           0,95           1,11           0,15           
ROE før MIN 7,31% 2,13% 1,30% 3,58% -11,48% 2,36%
ROE 7,16% 1,87% 1,21% 3,41% -12,73% 0,36%

𝑅𝑂𝐸	𝑓ø𝑟	𝑀𝐼𝑁 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟) ∙ 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 
𝑅𝑂𝐸 = [𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟) ∙ 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅] ∙ 𝑀𝐼𝐴 

𝑀𝐼𝐴 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡	𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒	𝑎𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛æ𝑟𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡	𝑓ø𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙/(𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑛𝑠.𝑀𝐼𝑁)
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tilbakegang i omsetningen på 7%. Samlet sett har omsetningen vokst med 57% siden 2011, men 

EBITDA har kun vokst med 14%. Man kan se at andre eksterne omkostninger og personale-

omkostninger har vokst mer enn nettoomsetningen og dette har svekket EBITDA-veksten.  
 

Avskrivningene har også vokst med 113% og dette skyldes hovedsaklig høyere avskrivninger på 

goodwill fra virksomhetsoppkjøp. I 2015 var det en stor nedskrivning av goodwill knyttet til 

forretningsområdet Safety Service i forbindelse med nedgangen i olje- og gassbransjen (Falck 

årsrapport, 2015:57). Tross veksten i nettoomsetningen er EBIT faktisk mer enn halvert siden 2011. 

NOPAT ligger på 55% av det den gjorde i 2011 og totalinntekten til ordinære aksjonærer er kun 2% 

av hva den tidligere var. 
 

Tabell 20: Indeksert resultatoppgjørelse/totalinntektsoppgjørelse. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

I den indekserte balansen kan man se at Falcks goodwill kun har steget med 9% over perioden med 

en vekst i nettoomsetningen på 57%. Falcks bokførte goodwill er fortsatt veldig høy og utgjør 53% 

av de samlede driftsaktivene, og 72% av den investerte kapitalen. Materielle aktiver har hatt en 

vekst som er mindre enn nettoomsetningens, men tilgodehavender fra salg og tjenesteytelser har 

derimot vokst med hele 117%. Det er naturlig at denne posten stiger når salget stiger, men at den 

har vokst så mye i forhold til omsetningsveksten er en negativ utvikling som tyder på dårligere 

debitorstyring. Falcks samlede driftsaktiver har dog kun steget med 15% og driftforpliktelsene med 

14%. Dette gjør at den investerte kapital kun har vokst med 15% mot omsetningsveksten på 57%. 

De finansielle aktivene har falt med 10%, mens de finansielle forpliktelsene har steget med 19%, 

Resultatoppgjørelse 2011	(indeks	100) 2012 2013 2014 2015 2016
Emergency 6	553																			 115														 121														 133														 143														 152														
Assistance 2	693																				 105														 112														 112														 117														 126														
Healthcare 944																								 107														 128														 194														 260														 283														
Safety	Services 943																						 123														 140														 145														 132														 93																
Elimination	and	non-allocated	items 940																						 107														 101														 100														 103														 101														
Nettoomsetning 10	193																		 113													 123													 137													 149													 157													
Vareforbruk	og	fremmed	assistanse 1	300																				 105														 117														 135														 140														 150														
Andre	eksterne	omkostninger 1	977																				 116														 129														 141														 160														 168														
Personaleomkostninger 5	691																				 114														 124														 140														 156														 166														
EBITDA 1	597																				 104													 109													 116													 116													 114													
Avskrivninger 664																						 163														 178														 187														 322														 213														
EBIT 932																								 61															 60															 65															 31-															 45															
NOPAT 660																						 53															 68															 60															 48-															 55															
Netto	finansielle	omk	e.s. 387																								 59																 98																 47																 104														 58																
Nettoresultat 355																								 27															 20															 61															 203-													 14															
Totalinntekt	til	ordinære	aksjonærer 341																						 24															 19															 58															 220-													 2																	
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inkludert en vekst på 10% fra kredittinstitutter. NRBG har dermed steget med 24% over 

analyseperioden, mens egenkapitalen har økt med 4%. 
 

Tabell 21: Indeksert balanse. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

5.5 Risikoanalyse 
 

Virksomhetens risikoprofil er en viktig del av aksjonærene og lånegivernes avkastkrav. Risikoen 

kan inndeles i driftsmessig og finansiell risiko, og virksomheten har ulik grad av påvirkningsevne 

på de ulike faktorene i analysen. Falcks samlede risiko vurderes å være nøytral på bakgrunn av de 

to nedenstående analysene, og dette vil senere bli brukt til å estimere Falcks beta. 

 

5.5.1 Driftsmessig risiko 
 

Virksomhetens driftsmessige risiko vurderes etter volatiliteten i driftsinntektene og kan inndeles i 

ekstern risiko, strategisk risiko og operasjonel risiko (Petersen & Plenborg, 2012:256). I den 

strategiske analysen ble det konkludert at flere av Falcks forrentingsområder er mindre påvirket av 

konjunktursving da mange av tjenestene de leverer er livsviktige. Samtidig ble det vurdert at 

forretningsområdene er påvirket av de offentlige finansene og politiske beslutninger vedrørende den 

offentlige helse siden deler av omsetningen kommer fra det offentlige. Likevel har Falck en bedre 

mulighet til å tilpasse sine omkostninger på Emergency området på grunn av lengden på 

kontraktene. Uforutsette hendelser som ekstremvær og naturkatastrofer kan føre til høyere 

omkostninger for Assistance uten at de blir spesielt kompansert for det på grunn av 

abonnementsstrukturen. Risikoen for forutsette hendelser for Emergency, som høyere aktivitet eller 

Balanse 2011	(indeks	100) 2012 2013 2014 2015 2016
Goodwill 9.083																			 105													 110													 116													 111													 109													
Andre	immaterielle	aktiver 3.126																			 89															 79															 73															 65															 56															
Materielle	aktiver 3.111																			 105													 107													 119													 142													 142													
Tilgodehavender	fra	salg	og	tjenesteytelser 1.173																			 119													 137													 171													 205													 217													
Driftsaktiver 17.064																	 103													 106													 113													 116													 115													
Leverandører	av	varer	og	tjenester 607																						 108													 115													 125													 141													 122													
Annen	gjeld,	drift 873																						 108													 104													 112													 123													 134													
Driftsforpliktelser 4.390																			 106													 113													 118													 118													 114													
Investert	kapital 12.674																	 102													 104													 111													 115													 115													
Finansielle	aktiver 1.156																			 94															 87															 96															 65															 90															
Kredittinstitutter 6.495																			 105													 111													 104													 110													 110													
Finansielle	forpliktelser 8.150																			 104													 107													 106													 116													 119													
Netto	rentebærende	gjeld 6.994																			 105													 110													 107													 124													 124													
Egenkapital	inkl.	Minoritetsinteresser 5.680																			 98															 96															 116													 104													 104													
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drivstoffsomkostninger, er mindre på grunn av prisreguleringsmekanismer i kontrakene4. Oljeprisen 

påvirker Safety Services inntjening og dette forretningsområdet vurderes å ha den høyeste 

driftsmessige risikoen, men på nåværende tidspunktet er det også Falcks minste forretningsområde. 

Falck blir spesielt påvirket av eksterne faktorer i Danmark, men ellers har de redusert 

nasjonsspesifik risiko ved å operere i mange land, og risiko knyttet til et spesifikt forretningsområde 

ved å diversifisere driften. Falcks strategiske risiko vurderes å være relativt lav da virksomheten 

ikke er avhengig av noen få kunder eller leverandører, og har en sterk markedsposisjon i bransjene 

de opererer i. Siden Falck har eksistert i over 100 år og har oppbygget et sterkt brand og 

kvalitetsstempel reduseres den operasjonelle risikoen. På bakgrunn av dette vurderes det at Falcks 

driftsmessige risiko er lav til middels. 

 

5.5.2 Finansiell risiko 
 

Den finansielle risiko vurderes blant annet på finansiell gearing, avdragsprofil, lånerentens 

volatilitet og valutarisiko. Falck har en relativt høy grad av fremmedfinansiering, og deres 

finansielle gearing var i 2016 på 1,46. Når det er høy gjeld krever aksjonærene ofte et høyere avkast 

siden de mottar pengene sine etter lånegiverne. Hvis man ser den høye gjeldsfinansieringen i 

sammenheng med de siste års skuffende resultater og det store aksjonærlånet kan det tyde på at 

deler av gjeldsfinansieringen kommer fra økonomiske problemer. Som det ble beskrevet i PEST-

analysen har Falck en politikk om å ikke aktivt spekulere i finansiell risiko og har redusert rente- og 

valutarisikoen betydelig med renteswaps og valutaterminskontrakter. 70% av rentene på det 

syndikerte lånet er hedget, men resten er basert på en kort flytende rente. Den korte variable renten 

gjør Falck sensistiv for sving i markedsrenten og dette øker den finansielle risikoen, selv om det 

kun vedrører 30% av lånet. Størstedelen av Falcks gjeld er langsiktig og dermed reduserer det 

risikoen. Falcks finansielle risiko blir på bakgrunn av dette vurdert til å være middels til høy. 

 

5.6 Delkonklusjon regnskapsanalyse 
 

Formålet med regnskapsanalysen var å undersøke Falcks historiske rentabilitet og hvordan den har 

utviklet seg over analyseperioden. Egenkapitalforrentningen, som er det overordnede 

rentabilitetsmålet i analysen, har falt siden 2011 og er i 2016 på et veldig lavt nivå. Falck har hatt en 

                                                
4 Udkast til kontrakt for ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport 
mellom Region Syddanmark og ”leverandør” side 16 
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fin omsetningsvekst over perioden, men omkostningene har vokst mer og dermed redusert 

overskuddsgraden. Samtidig har de hatt et negativt spread og en høy fgear som har ført til videre 

reduksjon i egenkapitalforrentningen. Deler av den negative utviklingen kan forklares av Falcks 

aggressive vekststrategi som har vært drevet av virksomhetsoppkjøp. Det kan ta tid å integrere nye 

virksomheter og omlegge driften optimalt. Det tyder også på at ledelsen i de kommende år vil 

fokusere mer på forbedringen av marginer og optimering av driften i følge seneste årsrapport. 

Utifra risikoanalysen ble det konkludert med at Falck har en lav til middels driftsmessig risiko og 

en middels til høy finansiell risiko. Dette gjør at Falcks samlede risikoprofil vurderes nøytral. 

 

6. Budsjettering 
 

Regnskapsanalyse har belyst Falcks historiske verdiskapelse til aksjonærene, mens det neste skritt 

er å estimere den fremtidige verdiskapelsen. Den strategiske analysen og den historiske utviklingen 

i rentabiliteten danner grunnlaget for budsjetteringen.  

Gjennom avsnittet besvares følgende delspørsmål: 

• Hva er en passende budsjetteringsperiode? 

• Hvordan påvirker den strategiske analyse og den historiske rentabilitet den fremtidige 

budsjettering? 

 

6.1 Verdsettelsesmetoder 
 

For å vite hvilke input som skal budsjetteres må man bestemme hvilke verdsettelsesmetoder som 

skal brukes. Det har blitt besluttet å bruke DCF-modellen til verdsettelsen av Falck, blant annet 

fordi modellen er den mest brukte i forbindelse med verdsettelse av unoterte virksomheter (Petersen 

et al., 2006:37). Når man verdsetter med DCF-modellen skal alle fremtidige pengestrømmer 

tilbakediskonteres med virksomhetens kapitalomkostning (WACC) (Sørensen, 2017:33).  
 

Den indirekte metoden vil bli brukt og det vil si at man først beregner nåtidsverdien av 

pengestrømmene til alle investorer, altså enterprise value. Deretter trekker man fra NRBG og 

minoritetsinteresser for å få verdien av egenkapitalen til ordinære aksjonærer. DCF-modellen 

beregner enterprise value ved følgende formel: 
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For å beregne verdien må man først budsjettere de frie pengestrømmene til virksomheten og 

virksomhetens kapitalomkostning. De frie pengestrømmer beregnes som NOPAT fratrukket 

stigningen i netto driftsaktiver. Man skal derfor budsjettere omsetningen, EBIT-marginen, 

skatteprosenten og AOH. 
 

For å kontrollere verdien fra DCF-modellen for tekniske feil, har man valgt å bruke Economic 

Value Added (EVA) modellen. De to modellene skal under de samme forutsetningene gi denne 

samme verdien. EVA-modellen beregner verdien av egenkapitalen ved den initielle investerte 

kapitalen tillagt nåtidsverdien av de fremtidige EVA. Enterprise value beregnes ved bruk av 

følgende formel: 

 
Hvor 𝐸𝑉𝐴V = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇V − 𝑟WXYY ∙ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙V[\ . 

Man trenger derfor ikke å budsjettere flere tall til EVA-modellen enn de man budsjetterer for å 

bruke DCF-modellen. 
 

 

6.2 Budsjettperiode og terminalperiode 
 

Budsjettperioden består av en budsjettperiode og et terminalledd (Sørensen, 2017:318). Hvert enkelt 

år blir budsjettert i budsjettperioden, mens man i terminalleddet budsjetterer den fremtidige verdi 

med en konstant vekstrate. Terminalleddet begynner derfor på tidspunktet hvor virksomheten når 

«steady state» og man ikke lengre kan forutsi variasjonene i de underliggende variabler innenfor 

rimelighetens grenser. Det er fire betingelser for at man kan si at terminalperioden begynner: 

1. Veksten i salget faller til en konstant vekstrate. 

2. Overskudsgraden forblir konstant. 

𝑉]^_ = 	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙] +`
𝐸𝑉𝐴V

(1 + 𝑟WXYY)V

a
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3. Den samlede omsetningshastigheten (AOH) forblir konstant. 

4. FGEAR forblir konstant. 

Alle betingelsene kommer ikke til å være oppfylt siden virksomheter konstant vil endre seg over tid, 

men i terminalperioden forventer man at det ikke avviker systematisk fra det forutsatte forløpet. 
 

For å kunne bestemme budsjettperioden må man se på bransjen som helhet og Falcks 

konkurransefordeler. Falck er i flere bransjer med ulike vekstutsikter, og dette gjør det mer 

komplisert. Det vurderes at de fleste av bransjene hvor Falck befinner seg i er relativt modne og 

konkurransefordelene er på kort sikt. Falck har vokst markant i 10 år på omsetningen og geografisk 

i stor grad gjennom virksomhetsoppkjøp. Man kan se at antall virksomhetskjøp og 

omsetningsveksten har falt litt de siste årene og ledelsens fokus er nå på å forbedre marginer. Det 

vurderes allikevel at Falcks vekst ikke stopper her, da ledelsen også har gitt uttrykk for at de fortsatt 

holder øye med det er et stort globalt vekstpotensiale. De ulike forretningsområdenes bransjer ligger 

i enten modne eller konsoliderte bransjer med lav til medium vekstutsikter. Virksomhetens 

konkurransemessige fordeler ble også vurdert til å være midlertidige, og en budsjettperiode på 10 år 

blir derfor valgt (Sørensen, 2017:320). Dette er en mellomlang budsjettperiode og vurderes å være 

tilstrekkelig for å kunne verdsette virksomheten. 
 

 

6.3 Omsetning 
 

Falck har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 11,4% fra 2010 til 2016, og den 

gjennomsnittlige årlige organiske veksten har vært 5,3%. I 2016 lå omsetningsveksten på kun 4,8%, 

men den organiske veksten utgjorde 4,3%. Det har blitt valgt å budsjettere omsetningen for hvert 

enkelt forretningsområde siden de er såpass forskjellige og veksten vurderes å være forskjellig 

mellom forretningsområdene. I terminalleddet blir omsetningsveksten budsjettert til 2,1%. Man kan 

ikke forvente at en virksomhet i al evighet vil vokse mer enn den samlede økonomien. IMF 

vurderer at Danmark, Norden, Europa og Nord-Amerika vil ha en vekst i BNP på ca. 1,80% 2022, 

mens Latin-Amerika vil ha 2,40% og verdensgjennomsnittet vil være 3,80% (IMF DataMapper, 

Real GDP Growth). Falck er i dag størtedelen av omsetningen fra Danmark, Norden og Europa, 

men har ekspandert i Latin-Amerika og andre steder i verden de siste årene. Det forventes derfor at 

disse områdene vil ha en større omsetningsandel i fremtiden og derfor vurderes en vekst i 

terminalleddet på 2,1% å være fornuftig. 
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Omsetningselimineringen som består av handel innenfor konsernet, har ligget relativt stabilt på 

rundt DKKm 1.000 uavhengig av det totale omsetningsnivået, og vil derfor bli budsjettert til det 

samme. 
 

 

6.3.1 Emergency 
 

Emergency er delt opp i to bransjer: ambulansetjenester og brannredning. Forretningsområdet har 

mellom 2011 og 2016 hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 13,3%, blant annet drevet 

av oppkjøp. Den organiske veksten har i gjennomsnitt ligget på 6,8% hvert år. 
 

Figur 16: Omsetningsdrivers- og slowers i Emergency. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

For brannredning har antallet utrykninger ikke utviklet seg i en bestemt retning, men variert litt fra 

år til år, ifølge tall fra Beredskabsstyrelsen (Beredskabsstyrelsen, 2017:8). Antallet utrykninger på 

grunn av brann har falt over de siste 10 år, mens antallet utrykninger på grunn av redning har økt. 

Man forventer derfor ikke at det vil være betydelige aktivitetsstigninger innenfor brannredning. 

Falck har i 2016 vedlikeholdt sin posisjon på det danske markedet, så her vil omsetningen se 

noenlunde det samme ut. De 22 nye kontraktene, blant annet i Brasil og Europa, vil derimot kunne 

bidra til vekst. 
 

Emergency

Ambulanseaktivitet

Value	drivers:
- Voksende	populasjon
- Eldrende	populasjon
- Sentralisering
- Sykdommer
- Borgernes	livsstil

Value	slowers:
- Reguleringer
- Svekkede	offentlige	 finanser
- Nye	konkurrenter
- Mangel	på	reddere
- Tap	av	kontrakter

Brannredning

Value	drivers:
- Antall	branner
- Nye	kontrakter

Value	slowers:
- Mangel	på	brannreddere
- Tap	av	kontrakter
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På ambulanseområdet er det aktivitetsnivået i form av antall utrykninger og lengden på kjøretiden 

som er de overordnede omsetningsdriverne. De viktigste faktorene som påvirker aktiviteten er en 

voksende og aldrende populasjon, sentralisering og borgernes livsstil. Man slo fast i PEST-analysen 

at en økende befolkning vil øke behovet for ambulansetjenester. Latin-Amerika og Nord-Amerika 

vil oppleve en befolkningsvekst på henholdsvis 11% og 9% fra 2017 til 2030, mens Europa vil stå 

mer eller mindre stille. Det ble også slått fast at en aldrende befolkning fører til økt aktivitet siden 

eldre mennesker mer hyppig har bruk for ambulansekjørsel. Det er stor vurdert at befolkningen vil 

fortsette å aldres i de land Falck driver ambulansedrift i. En annen viktig driver er hyppigheten av 

diverse sykdommer. Man forventer at både diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer vil øke de 

neste mange år og spesielt med den aldrende befolkningen. For Emergency er det flere trusler som 

kan være med til å bremse veksten. Mangelen på reddere er en stor trussel, men som det har vist seg 

er Falck konkurransedyktige på lønnstilbud. Andre trusler er nye inntrengere på markedet, dårlige 

offentlige finanser og nye reguleringer. Trusselen for nye inntrengere på markedet ble vurdert til å 

være lav i avsnitt 4.3.1. 
 

Det ser dermed overordnet positivt ut for det globale markedet for ambulansetjenester, og det har 

blitt estimert at markedet vil øke fra en omsetning på USD 21 milliarder i 2014 til USD 30 

milliarder i 2020, det vil si en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 7,9% (GlobeNewsWire.com, 

05.04.16). Da Falck er markedsledende på området og har vist sterk vekst de siste årene forventes 

de å overgå markedets vekst. Dette er også med tanke på at Falck har entret nye markeder hvor 

forretningen mest sannsynlig ikke opererer optimalt enda og at de har oppnådd nye kontrakter i 

USA og Europa det siste året som vil bidra ekstra til omsetningsveksten. Brannområdet vil derimot 

ikke oppnå den samme veksten da dette er et mer stabilt område, og på bakgrunn av dette vil den 

samlede omsetningveksten bli budsjettert til 6% og gradvist falle til 2% i terminalleddet. I forhold 

til de andre forretningsområdene vil Emergency ha et mindre bratt fall i begynnelsen på grunn av 

vekstraten i ambulansebransjen og de langsiktige faktorene med befolknings- og sykdomsveksten. 
 

 

 

 

6.3.2 Assistance 
 

Assistance består av flere delområder, men det fokuseres alene på det største delområdet, 

veiassistanse. Forretningsområdet har mellom 2011 og 2016 hatt en gjennomsnittlig årlig 

omsetningsvekst på 5,4%, blant annet drevet av oppkjøp. Den gjennomsnittlige årlige organiske 
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veksten har vært 4,5%. I 2016 derimot hadde de en omsetningsvekst på 6,9% og en organisk vekst 

på 7,4%. 
 
Figur 17: Omsetningsdrivers- og slowers i Assistance. 
 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

I PEST-analysen kom det frem at forbedret kollektivtilbud og større fokus på miljøet er faktorer 

som kan påvirke bilsalget negativt. Man forventer allikevel at antall registrerte biler i landene hvor 

Falck driver veiassistanse vil fortsette å øke. Dette betyr at Assistances potensielle kundegruppe vil 

øke de neste årene, og det er potensiale for vekst i omsetningen. Lavere registreringsavgifter i 

Danmark er også en faktor som kan påvirke antall registrerte biler. Samtidig har bilene i landene en 

høy gjennomsnittsalder og dette opprettholder behovet for veiassistanseabonnement. Dårlig vær kan 

også påvirke antallet av mennesker uten abonnement som kjøper veiassistanse ved behov. Falck har 

det siste året investert i markedsføring og nye tjenester til abonnementskundene som forventes å 

føre til en høy omsetningsvekst de første årene. Den høye konkurransen i bransjen og trusselen fra 

nye inntrengere på markedet er med til å redusere forventningene til omsetningen på lengre sikt. 

Det samme er ny teknologi som fører til tryggere og bedre biler. En annen faktor som spiller inn er 

at Assistance kun er til stede på noen få markeder og det regnes derfor med at de vil uttømme 

markedspotensiale fortere enn for eksempel Emergency. På bakgrunn av dette og den historiske 

organiske veksten, budsjetteres det med en omsetningsvekst som starter på 7%, men faller raskere 

til 2% i terminalleddet. 
 

 

Assistance

Value	drivers:
- Antall	personbiler
- Gjennomsnittsalder
- Sentralisering
- Dårlig	vær

Value	slowers:
- Tap	av	abonnementer
- Nye	konkurrenter
- Høyere	skatter	og	avgifter
- Nye	og	bedre	biler
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6.3.3 Healthcare 
 

Forretningsområdet har mellom 2011 og 2016 hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 

16,6%, mye drevet av oppkjøp. Den organiske veksten har i gjennomsnitt ligget på 4,5% hvert år, 

og den lå på 7,5% i 2016. 
 

Figur 18: Omsetningsdrivers- og slowers i Healthcare. 
 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Det økende fokuset på medarbeidernes sunnhet vil fortsette å påvirke omsetningen i Healthcare. Det 

økende sykefraværet i Danmark og det generelt høye sykefraværet i Norge burde motivere 

arbeidsgivere til å satse mer på medarbeidernes helse. Det høye sykefraværet i sunnhetsbransjen 

opprettholder også behovet for vikartjenesten som Falck tilbyr. Den fremtidige mangelen på 

helsearbeidere kan bremse omsetningsveksten, men som en privat virksomhet kan Falck være 

konkurransedyktige på lønn i forhold til det offentlige. I 2016 fikk Healthcare to nye store kunder, 

et dansk og et norsk forsikringsselskap. De kundene forventes å øke omsetningsveksten på kort sikt, 

og det samme gjør kjøpet av Sundhedsdoktor hvor det forventes å medbringe synergier som kan 

føre til flere store kunder. Healthcare er kun tilstede i Danmark, Sverige og Norge, og dette gjør at 

de også vil uttømme markedspotensialet fortere enn Emergency. De har allikevel ikke vært like 

lenge på markedet som Assistance og det forventes derfor at Healthcare vil ha en høy vekst i lengre 

tid enn dem. På bakgrunn av dette budsjetteres det med en omsetningsvekst på 7% som gradvis vil 

falle til 2% i terminalåret. 
 

 

Healthcare

Value	drivers:
- Sykefravær
- Arbeidsledighet
- Sunnhetsfokus

Value	slowers:
- Mangel	på	helsearbeidere
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6.3.4 Safety Services 
 

Før oljepris- og investeringsfallet i oljebransjen hadde Safety Services en omsetningsvekst på 

23,4% i 2012 og 13,1% i 2013. Den organiske veksten lå også på litt over 11%. I 2014 falt 

omsetningsveksten til 3,8% og i de to neste årene har den vært negativt.  
 
Figur 19: Omsetningsdrivers- og slowers i Safety Services. 
 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Safety Service påvirkes hovedsakelig av investeringer i bransjene de tilbyr trening til, og 

oljebransjen har hatt stor betydning. Økte investeringer i disse bransjene vil føre til flere ansatte og 

øke den potensielle kundegruppen til forretningsområdet. Oljebransjen har vært preget av den lave 

oljeprisen og mange fyringer som tilsvarende har begrenset forretningsområdets 

inntjeningsmuligheter. Prognosene er at oljeprisen vil stige litt, men fortsatt ligge historisk lavt. 

Man forventer dermed at investeringene i bransjen vil begynne å stige fra det lave nivået på kort 

sikt, og deretter stabilisere seg. I vindindustrien ser man derimot økende investeringer og det 

forventes at den kumulative vindkapasiteten vil øke med over 10% årlig de neste tre årene, jf. 

avsnitt 4.2.5. Det nye partnerskapet med Aberdeen Drilling School og kravet om 

oppfriskningskurser i maritimbransjen forventes å føre til en økt omsetningsvekst på kort sikt. På 

bakgrunn av dette og den historiske organiske veksten, budsjetteres det med en omsetningsvekst 

som starter på 1%, stiger til 4% i 2019 når blant annet oljeprisen har stabilisert seg, og faller 

deretter til 2% i terminalleddet. 
 

 

Safety	Services

Value	drivers:
- Investeringer	 i	oljebransjen
- Investeringer	 i	vindindustri
- Strengere	sikkerhetskrav
- Antall	brannmenn

Value	slowers:
- Svekket	oljepris
- Lav	konjunktur
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6.4 EBIT-margin 
 

Falck har hatt en fallende EBIT-margin over analyseperioden og i 2016 var den på beskjedne 2,8%. 

Ledelsen har lenge fokusert på vekst, men nå vil det være et større fokus på å forbedre marginene. 

Som følge av den kraftige ekspanderingen de seneste år, må det antas at det ligger et uforløst 

potensiale i å få optimert omkostningene i de mange tilkjøpte selskaper. Det forventes dermed at 

EBIT-marginen vil forbedre seg fra det nåværende lave nivå. I tillegg til ovenstående har det vært 

store nedskrivninger de siste to årene som ikke forventes å ligge på samme nivå i fremtiden. 

Spesielt i 2015 var det en stor nedskrivning av goodwill knyttet til forretningsområdet Safety 

Service i forbindelse med oljenedgangen. 
 

Tabell 22: Dekomponering av EBIT-margin. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Personaleomkostningene er helt klart den største omkostningsposten, og denne har ligget på rundt 

56% av nettoomsetningen fra 2011 til 2013, men har steget til 59% mot 2016. 

Personaleomkostningene i prosent av omsetningen forventes å falle gradvist gjennom 

budsjettperioden i takt med at de oppkjøpte virksomheter integreres i Falcks organisasjon. Posten 

ligger dog stadig relativt høyt på grunn av den forventede lønnvekst, samt mangel på reddere og 

annet helsepersonale. 
 

Andre driftsomkostninger forventes å bli på det samme nivået, og budsjetteres derfor til 

gjennomsnittet på 0,6%. Det samme gjør vareforbruk og fremmed assistanse da det har ligget på et 

stabilt nivå på ca. 12% i hele analyseperioden. Av- og nedskrivninger er vanskelig å fremskrive, 

hvorfor det er valgt å bruke gjennomsnittet i analyseperioden på 8% av materielle og immaterielle 

aktiver. EBIT-marginen forventes å gradvist stige til 7,3% i terminalleddet på grunn av fall i 

personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger i forhold til omsetningen. 
 
 

EBIT-MARGIN	og	OMKOSTNINGER
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsetning	(DKKm) 10	193						 	 11	504			 	 12	534			 	 13	952			 	 15	227			 	 15	964			 	
Andre	driftsinntekter	i	%	av	nettoomsetning -0,2	% -0,2	% -0,1	% -0,3	% -0,4	% -0,3	%
Resultat	før	skatt	i	assosierte	virksomheter	i	%	av	nettoomsetning 0,0	% 0,0	% 0,0	% 0,1	% 0,0	% 0,0	%
Vareforbruk	og	fremmed	assistanse	i	%	av	nettoomsetning 12,8	% 11,9	% 12,1	% 12,6	% 12,0	% 12,2	%
Andre	eksterne	omk.	i	%	av	nettoomsetning 19,4	% 20,0	% 20,4	% 20,0	% 20,8	% 20,8	%
Personaleomk.	i	%	av	nettoomsetning 55,8	% 56,4	% 56,4	% 57,0	% 58,3	% 59,2	%
Reversert	omk.	fra	operasjonell	leasing	i	%	av	nettoomsetning -3,4	% -2,5	% -2,7	% -2,7	% -2,8	% -3,3	%
EBITDA-margin 15,7% 14,4% 13,9% 13,3% 12,1% 11,4%
Av-	og	nedskrivninger	i	%	av	materielle	og	immaterielle	aktiver 5,7% 7,0% 7,5% 7,7% 13,0% 8,7%
EBIT-margin 9,1	% 5,0	% 4,5	% 4,4	% -1,9	% 2,6	%
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6.5 AOH og investert kapital 
 

Falcks investerte kapital i prosent av nettoomsetningen har ligget relativt høyt igjennom 

analyseperioden, jf. avsnitt 5.3.1 i nøkkeltallsanalysen.  

De materielle aktivene har ligget mellom 25%-30% av omsetningen i analyseperioden. Det 

forventes ikke at dette kommer til å endre seg markant i fremtiden og materielle aktiver blir derfor 

budsjettert til 28% av omsetningen. De immaterielle aktivene i prosent av omsetningen har falt 

markant i løpet av analyseperioden, fra 107% i 2012 til 74% i 2016. Falcks bokførte goodwill har 

vært relativt stor de siste årene i forbindelse med mange virksomhetsoppkjøp og da man ikke 

forventer like mange virksomhetsoppkjøp i fremtiden vurderes det at forholdet vil fortsette å falle. 

Det budsjetteres med et goodwill/omsetningsforhold på 73% som vil gradvist falle i 

budsjettperioden til 70% i terminalleddet. De kortfristede aktivene i prosent av omsetningen har 

steget over analyseperioden til 19% i 2016. Økningen skyldes hovedsakelig høyere tilgodehavender 

fra salg og tjenesteytelser. Forholdet forventes å falle over tid, på grunn av økt fokus på 

betalingstid, fra 19% i første budsjettår til 16,5% i terminalleddet. Driftsgjelden i prosent av 

omsetningen har falt fra 39,3% i 2012 til 31,9% i 2016. Det forventes at forholdet kan falle litt mer 

over perioden, men fallet er begrenset på grunn av det allerede lave nivået. 

Den investerte kapitalen i prosent av omsetningen har falt fra å være 111,3% i 2012 til 91,5%. Det 

er fortsatt på et relativt høyt nivå og forventes å fortsette å falle på kort sikt til et mer stabilt nivå på 

83% på lang sikt. 
 

 

6.6 Effektiv skatteprosent 
 

Vanligvis brukes den marginale skattesatsen i inntektslandet, men det blir mer komplisert når man 

ser på en virksomhet som Falck med inntekter fra mange land med forskjellige skattesatser. I 

skattenoten i årsrapportene kan man se at forskjellen mellom den danske skattesatsen og 

utenlandske skattesatser varierer fra år til år, hvor den noen ganger er høyere og noen ganger lavere 

med noen prosentpoeng. Da det ikke er noen trend som gjør at man kan estimere en samlet 

selskapsskatteprosent blir det vurdert at den danske selskapsskatteprosenten på 22% er det 

nærmeste estimatet. 
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Budsjetteringen av Falck sammenfattes i nedenstående tabell. 
 

Tabell 23: Budsjettforutsetninger. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 

Note: Forstørret versjon finnes i bilag 4. 

 

7. Verdsettelse 
 

Det ble i forrige avsnitt lagt et budsjett for Falck på bakgrunn av den strategiske analysen og 

regnskapsanalysen. Budsjettet skal nå brukes til å estimere verdien av Falck ut fra DCF-modellen, 

og kontrolleres ved EVA-modellen. Siden den indirekte metode vil bli brukt, beregnes først 

enterprise value av Falck, og deretter fratrekkes markedsverdien av NRBG og minoritetsinteresser 

for å så stå igjen med verdien av egenkapitalen til ordinære aksjonærer. Før dette kan gjøres skal 

man estimere Falcks vektede kapitalomkostninger (WACC). Avsnittet avsluttes ved en 

følsomhetsanalyse av verdiestimatet. 

Formålet med avsnittet vil derfor være å besvare følgende delspørsmål: 

• Hva er verdien av Falck ifølge DCF-modellen? 

• Hvor følsom er verdsettelsen overfor endringer i modellens input? 

 

7.1 Diskonteringsfaktor 
 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) er bedriftens vektede gjennomsnittlige 

kapitalomkostninger og tar høyde for både eiernes og långivernes avkastkrav (Sørensen, 2017:41). 

WACC beregnes ved hjelp av nedenstående formel. For å kunne beregne Falcks WACC må vi 

derfor estimere avkastkravet på egenkapitalen, avkastkravet på fremmedkapitalen og 

kapitalstrukturen. 

Terminalår
2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Omsetningsvekst Omsetning Organisk	
Emergency 6,9% 5,7% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Assistance 6,9% 7,4% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Healthcare 8,8% 7,5% 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Safety	Services -29,4% -20,7% 1,0% 2,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Samlet	omsetningsvekst 11,4% 5,3% 6,1% 6,1% 6,0% 5,6% 4,7% 4,6% 3,9% 3,1% 2,9% 2,1% 2,1%
Omkostninger	og	EBIT-margin Gjennomsnitt 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E
Andre	driftsinntekter	i	%	av	nettoomsetning -0,3% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	% -0,3	%
Vareforbruk	og	fremmed	assistanse	i	%	av	nettoomsetning 12,3% 12,2	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	% 12,0	%
Andre	eksterne	omk.	i	%	av	nettoomsetning 20,2% 20,8	% 21,0	% 21,0	% 20,8	% 20,4	% 20,4	% 20,0	% 19,4	% 19,4	% 19,4	% 19,4	% 19,4	%
Personaleomk.	i	%	av	nettoomsetning 57,2% 59,2	% 58,7	% 58,4	% 58,2	% 58,0	% 57,7	% 57,3	% 57,3	% 57,3	% 57,0	% 57,0	% 57,0	%
Reversert	omk.	fra	operasjonell	leasing	i	%	av	nettoomsetning -2,9% -3,3	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	% -3,0	%
EBITDA-margin 13,5% 11,4	% 11,6	% 16,7	% 16,9	% 17,0	% 16,9	% 17,0	% 17,3	% 17,2	% 17,1	% 16,7	% 16,7	%
Av-	og	nedskrivninger	i	%	av	materielle	og	immaterielle	aktiver 8,3% 8,7	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	% 8,0	%
EBIT-margin 3,9% 2,6	% 3,6	% 4,2	% 4,7	% 5,3	% 5,6	% 6,4	% 7,0	% 7,0	% 7,3	% 7,3	% 7,3	%
Investert	kapital Gjennomsnitt 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E
Immaterielle	aktiver 89,5% 74,3% 73,0% 70,0% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5% 68,5%
Materielle	aktiver 27,3% 27,7% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Andre	langfristede 1,6% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Kortfristede	aktiver	%omsetning 16,7% 19,0% 18,0% 18,0% 17,5% 17,5% 17,0% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Driftsgjeld	%omsetning 36,4% 31,9% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 31,5% 31,5% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%
1/AOH 98,6% 91,5% 88,0% 85,0% 83,0% 83,0% 83,0% 82,5% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0%

Omsetning
Historisk Budsjettperiode
2016
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hvor 

• re = eiernes avkastkrav 
• rd = avkastkravet på fremmedkapitalen 
• V = markedsverdien av virksomheten 
• D = markedsverdien av NRBG 
• E = markedsverdien av egenkapitalen 

 
 
7.1.1 Avkastkrav på egenkapitalen 
 

Avkastkravet på egenkapitalen er investorenes avkastkrav for å investere i en virksomhet. 

Avkastkravet kalles også virksomhetens egenkapitalomkostninger og kan estimeres ved å benytte 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ifølge CAPM estimeres eiernes avkastkrav ved følgende 

formel: 

 
hvor 

• re = eiernes avkastkrav 
• rf = den risikofrie rente 
• be = den systematiske risiko 
• (rm – rf) = markedets risikopremie 
• rl = likviditetspremie 

 

Vi skal derfor ha estimert den risikofrie rente, den systematike risikoen og markedets risikopremie 

før vi kan beregne avkastkravet på egenkapitalen. I nedenstående analyse blir den risikofrie rente 

estimert til 2,30%, beta til 0,95 og markedets risikopremie til 5,92% og likviditetspremie til 2,00%. 

Avkastkravet på egenkapital kan derfor estimeres til: 2,30% + (0,95 · 5,92%) + 2% = 9,92%. 
 

Risikofri rente 

Den risikofrie renten tilsvarer avkastet investorene ville oppnådd ved å investere i risikofrie 

verdipapirer som for eksempel statsobligasjoner. Her brukes den 10-årige danske statsobligasjonen. 

Da den risikofrie renten i dag er historisk lav kan man bruke den gjennomsnittlige renten de siste 5-

10 årene for å få et mer rettvisende bilde av fremtiden. Da budsjetteringsperioden er satt til 10 år 

brukes det 10-årige gjennomsnitt. Gjennomsnittsrenten de siste 10 år for 10-årige danske 

statsobligasjoner er 2,3%5. 

                                                
5 Se bilag 5 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸
𝑉 ∙ 𝑟h +

𝐷
𝑉 ∙ 𝑟o 

𝑟h = 𝑟| + 𝛽h ∙ ~𝑟j − 𝑟|� + 𝑟m 
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Estimering av beta 

Beta representerer den systematiske risikoen i bedriften og kan estimeres ved å se på den historiske 

korrelasjonen mellom aksjens avkast og markedets avkast (Sørensen, 2017:41). Siden Falck ikke er 

børsnotert kan vi ikke beregne beta på denne måten. For ikke-børsnoterte bedrifter kan man enten 

estimere beta basert på sammenligning av lignende børsnoterte virksomheter eller basert på 

«common sense» metoden. Da det tidligere har blitt beskrevet vanskelig å finne sammenlignbare 

børsnoterte virksomheter for Falck, vil man bruke «common sense» metoden hvor den samlede 

risiko til virksomheten blir vurdert på bakgrunn av den driftsmessige og finansielle risiko. Da vi i 

avsnitt 5.5 Risikoanalyse vurderte den samlede risikoen til å være nøytral, vil beta ligge mellom 

0,85 og 1,156. Aswath Damodaran er professor NYU Stern School of Business og har estimert beta 

for mange bransjer globalt. Han har estimert beta for bransjen Healthcare Suport Services til 0,87, 

basert på observasjoner av 334 virksomheter i bransjen (Damodaran, 05.01.17). Dette er 

selvfølgelig kun en av bransjene Falck opererer i, men med bakgrunn i risikoanalysen og 

Damodarans estimat blir Falcks beta estimert til 0,95. 
 

Markedets risikopremie 

Markedets risikopremie er tillegget som en investor vil kreve for å plassere sine penger i aksjer i 

stedet for risikofrie aktiver som de danske statsobligasjonene (Sørensen, 2017:39). Det kan 

estimeres på flere forskjellige måter, inkludert spørreundersøkelse av hvilken risikopremie 

investorer bruker og estimering ut ifra historiske data. Fra en undersøkelse hvor 63 investorer ble 

spurt var den gjennomsnittlige risikopremien på det danske aksjemarkedet 5,3% (Fernandez, 

2016:3). Ulempen med denne metoden er at svarene strakk seg fra 2% til 14%, og det var kun 63 

respondenter. Man kan også estimere markedets risikopremie ved å sammenligne historisk avkast 

på aksjemarkedet med den risikofrie renten. Gjennomsnittet av den årlige differansen mellom 

avkastet på OMX Copenhagen indekset og den risikofrie renten gir en markedsrisikopremie på 

6,54%7. Ulempen ved denne metoden er at man ikke kan forvente at risikopremien i dag er den 

samme som den historiske. Det er derfor valgt å bruke et gjennomsnitt av de to metodene og man 

får da en risikopremie på 5,92% som vurderes å være passende. 
 

                                                
6 Se bilag 6 
7 Se beregning i bilag 7 
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Likviditetspremie 

Likviditetspremien er premien man tillegger egenkapitalomkostningen hvis man mener det er 

kostnader eller problemer med å konvertere aksjene til cash (Petersen & Plenborg, 2012:265). Når 

en virksomhet er unotert kan det være vanskeligere å konvertere aksjene til kontanter, og derfor 

krever ofte aksjonærene et høyere avkast. Det er derfor vanlig å legge til en likviditetspremie for å 

gi en bedre beskrivelse av eieravkastkravet, eller redusere den estimerte markedsverdien av 

egenkapitalen. Det er ikke en entydig metode på hvordan likviditetstilleggets størrelse bestemmes, 

men etter en spørreundersøkelse av investorer og bedriftøkonomiske rådgivere kommer det frem at 

den gjennomsnittlige premien var 2,8% og medianen var 2,0% (Petersen et al., 2006:44). Det 

vurderes at en likviditetspremie på 2% er passende for Falck og dette legges til avkastkravet på 

egenkapitalen. 
 

 

7.1.2 Avkastkrav på fremmedkapitalen 
 

Avkastkravet på fremmedkapitalen etter skatt kan estimeres ved følgende formel:  

 
hvor 

• rd = avkastkravet på NRBG 
• rf = den risikofrie rente 
• rs = det selskapsspesifikt risikotillegget 
• t = selskapsskatteprosenten 

Den risikofrie rente og selskapsskatteprosenten har allerede blitt bestemt, men man skal estimere 

det selskapsspesifikke risikotillegget og selskapsskatteprosenten. I nedenstående analyse blir Falcks 

spesifikke risikotillegg estimert til 3,00%, tilsvarende en BB-rating, og selskapsskatteprosenten 

22%. Avkastkravet på fremmedkapitalen blir estimert til: (1,10% + 3,00%) · (1-22%) = 3,20%. 
 

Selskapsspesifikt risikotillegg 

Virksomhetens risikoprofil påvirker hvilken rente en lånegiver krever. Lånegiveren krever en 

høyere rente for å låne ut penger til en virksomhet med høyere risiko for å ikke kunne tilbakebetale, 

og dette kalles det selskapsspesifikke risikotillegget (Sørensen, 2017:43). Ulike kredittrating-

selskaper rater virskomheters evne til å kunne tilbakebetale og man kan bruke dette til å estimere 

risikotillegget. Man kan også sammenligne kredittratinger for andre lignende selskaper. Siden Falck 

ikke har blitt ratet og det som tidligere beskrevet ikke er noen selskaper som er relevante å 

sammenligne dem med må man bruke en alternativ vurdering. Aswath Damodaran, nevnt i avsnittet 

𝑟o = ~𝑟| + 𝑟r� ∙ (1 − 𝑡) 
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om estimeringen av beta, har utviklet en syntetisk rating basert på undersøkelser av sammenhengen 

mellom rentedekningsraten og ratede virksomheter (Damodaran, Ratings, Interest Coverage Ratios 

and Default Spread). Netto finansielle omkostninger dividert med EBIT i 2016 var 1,73 og dette 

ville gitt Falck en B-rating som tilsvarer et risikotillegg på 4,50%. Modellen har her blitt utvidet til 

også å inkludere andre finansielle nøkkeltall som rentedekning av EBITDA, pengestrøm fra 

driftsaktivitet dividert med forpliktelser, ROIC og gjeldsgrad. Ratingen av nøkkeltallene er fra 

Standard & Poors og i bilag 8 kan man se at modellen gir Falck en BB-rating i hele analyseperioden 

med untak av i 20158. Sammenholdt med risikoanalysen i avsnitt 5.5, virker det fornuftig å gi Falck 

en BB-rating som tilsvarer et selskapsspesifikt risikotillegg på 3,00%.  
 

 

7.1.3 Kapitalstruktur 
 

Kapitalstrukturen er ikke fast, men varierer over tid. Når man skal beregne WACC skal man fastslå 

en langsiktig kapitalstruktur som man vurderer at virksomheten sikter etter. Når man skal fastsette 

kapitalstrukturen skal man egentlig bruke markedsverdier, men siden Falck ikke er børsnotert kan 

dette ikke gjøres. Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og bokført egenkapital har ligget 

relativt stabilt hvor gjelden har utgjort ca. 60% og egenkapitalen 40%. Dette regnes å være Falcks 

langsiktige target for kapitalstrukturen. 

 

7.1.4 Konklusjon WACC 
 

Etter å ha utregnet alle komponentene kan man nå beregne Falcks vektede kapitalomkostning til 

aksjonærer og långivere: 

WACC = 0,4 · 9,92% + 0,6 · 4,13% = 6,45%. 

 

7.2 Avlønning med aksjeopsjoner 
 

Falck avlønner direksjonen og andre ledende medarbeidere med aksjeopsjoner. Denne formen for 

avlønning skal motivere medarbeiderne og forene deres mål med aksjonærenes (Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer, 2002:104). Medarbeideropsjoner utvanner de eksisterende aksjonærers 

verdi, hvis disse utnyttes ”in-the-money” (Sørensen, 2017:191). På tvers av direksjonen og de 

ledende medarbeidere i Falck er utnyttelseskursen på aksjeopsjonene mellom 102 og 209 kr (Falck 

                                                
8 Gjengitt i Petersen & Plenborg (2012) side 277 
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årsrapport, 2016:35). Det vil ikke bli foretatt justeringer for aksjeopsjoner da samtlige opsjoner er 

”out-of-the-money”, se avsnitt 7.3. 

 

7.3 Verdsettelse med DCF-modellen 
 

På bakgrunn av budsjetteringen og estimeringen av WACC i de foregående avsnitt, kan man 

oppstille følgende beregning av verdien av egenkapitalen til Falck med DCF-modellen: 

 
Tabell 24: Verdsettelse ved DCF-modellen. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Ifølge DCF-modellen utgjør verdien av Falck DKKm 14.930. Som man kan se utgjør 

terminalverdien en stor grad av den samlede verdien. Nåtidsverdien av budsjettperioden utgjør kun 

17%, mens terminalverdien utgjør hele 83%. Verdien av Falck er veldig avhengig av antagelsene i 

terminalperioden, og dette viser svakheten ved DCF-modellen. Den høye vekten på av 

terminalleddet er også på grunn av den høye 1/AOH i begynnelsen av budsjettperioden som tar mye 

av omsetningsveksten. I avsnitt 7.5 vil det bli utført en sensitivitetsanalyse for å undersøke 

sensitiviteten i terminalleddet mer nøyaktig. 
 

For å bestemme verdien av egenkapitalen til de ordinære aksjonærene skal man korrigere for 

markedsverdien av NRBG og minoritetsinteresser. Som et estimat av markedsverdien av NRBG 

brukes den bokførte verdien i siste regnskapsår. Verdien av minoritetsinteresser beregnes ved å 

multiplisere verdien av konsernet med minoritetsinteressenes andel av den investerte kapital. Ved å 

gjøre dette får vi verdien til å være: 14.930 ∙ �]�
\�.��\

= 415. Etter at man har trukket gjelden og 

Terminalår
2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Omsetningsvekst 6,1% 6,1% 6,0% 5,6% 4,7% 4,6% 3,9% 3,1% 2,9% 2,1% 2,1%
EBIT	margin 3,6% 4,2% 4,7% 5,3% 5,6% 6,4% 7,0% 7,0% 7,3% 7,3% 7,3%
Effektiv	skattesats 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
1/AOH 88,0% 85,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0%
WACC 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45%

14.905,3									 15.275,4					 15.810,9					 16.696,3					 17.481,0					 18.285,2					 18.998,3					 19.587,2					 20.155,3					 20.578,5					 21.010,7							
Terminalår

2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E
Omsetning 16.938											 17.971								 19.049								 20.116								 21.061								 22.030								 22.889								 23.599								 24.283								 24.793							 25.314									
EBIT 610																 755													 895													 1.066										 1.179										 1.410										 1.602										 1.652										 1.773										 1.810									 1.848											
NOPAT 476																 589													 698													 832													 920													 1.100										 1.250										 1.289										 1.383										 1.412									 1.441											
-	Δ	IC 305-																 370-													 536-													 885-													 785-													 804-													 713-													 589-													 568-													 423-												 432-														
FCFF 170																 219													 163													 54-															 135													 296													 537													 700													 815													 988												 1.009											
Diskonteringsfaktor 0,94															 0,88												 0,83												 0,78												 0,73												 0,69												 0,65												 0,61												 0,57												 0,54											
PV	FCFF 160																 193													 135													 42-															 99															 203													 346													 424													 464													 529												

PV	budsjettperiode 2.512													
PV	terminal 12.418											
Enterprise	value 14.930											
-	NRBG 9.699													
-	Minoritetsinteresser 415																
Verdi	EK	31.12.16 4.816													
Verdi	EK	01.06.17 5.048													

Budsjettperiode

Budsjettperiode
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minoritetsinteresser fra er verdien av egenkapitalen til DKKm 4.816. Kursen er beregnet pr. 31. 

desember 2016, som var avslutningen av det siste regnskapsåret. For å beregne verdien pr. 01. juni 

2017 skal verdien fremskrives med eiernes avkastkrav på 9,92%: 4.816 ∙ 1 + 9,92% ],� = 5.048.  
 

Da Falck har 66.952.345 aksjer gir det en aksjekurs på DKK 75,40 (Falck årsrapport, 2016:20). 

Lundbeckfonden er Falck største aksjonær med en eierandel på 57,36%. I deres seneste årsrapport 

fra 2016 har de beregnet deres eierandel av Falck til å være verdt DKKm 2.499, og hvis man ganger 

det opp gir det en total verdi av Falck på DKKm 4.357 (Lundbeckfonden årsrapport, 2016:9). Dette 

er litt under den estimerte verdien i denne oppgaven pr. 31.12.16, men ikke langt fra og det viser at 

den estimerte verdien ikke er helt urealistisk. Det kan også tenkes at Lundbecks beregningsmetode 

er mer konservativ enn den som er brukt i denne oppgaven. 
 
 
7.4 Verdsettelse med EVA-modellen 
 

Economic Value Added (EVA) modellen blir brukt som et kontrolverktøy siden den skal gi den 

samme verdien som DCF-modellen under de samme forutsetningene. 
 
Tabell 25: Verdsettelse ved EVA-modellen. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Som man kan se gir EVA-modellen den eksakt samme verdi som DCF-modellen ga i forrige 

avsnitt, som teorien tilsier at den skal. Dette gjør at man har utelukket tekniske feil, og dermed 

gjenstår kun urealistiske budsjettestimater som kilde til feil verdi av Falck. 
 
 

7.5 Følsomhetsanalyser 
 

Siden verdsettelsen er basert på en rekke forutsetninger og vurderinger vil den variere fra analytiker 

til analytiker. Analytikere kan vekte ulike deler av den strategiske analysen og den historiske 

Terminalår
2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Avkastningsgrad	primo 3,26% 3,95% 4,57% 5,26% 5,51% 6,29% 6,83% 6,78% 7,06% 7,00% 7,00%
WACC 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45%
Spread -3,19% -2,50% -1,88% -1,19% -0,94% -0,16% 0,38% 0,33% 0,61% 0,55% 0,55%
Investert	kapital	primo 14.600											 14.905								 15.275								 15.811								 16.696								 17.481								 18.285								 18.998								 19.587								 20.155							 20.579									
EVA 466-																 373-													 287-													 188-													 157-													 28-															 70															 63															 119													 112												 114														
Diskonteringsfaktor 0,94															 0,88												 0,83												 0,78												 0,73												 0,69												 0,65												 0,61												 0,57												 0,54											
PV	EVA 438-																 329-													 238-													 147-													 115-													 19-															 45															 38															 68															 60														

Investert	kapital	primo 14.600											
PV	budsjettperiode 1.074-													
PV	terminal 1.404													
Enterprise	value 14.930											
-	NRBG 9.699													
-	Minoritetsinteresser 415																
Verdi	EK	31.12.16 4.816													
Verdi	EK	01.06.17 5.048													

Budsjettperiode
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rentabilitetsanalysen forskjellig og dermed ende opp med forskjellige estimater for Falcks fremtid. 

Følsomhetsanalysen brukes til å vise verdsettelsesmodellens følsomhet overfor endringer i input. 
 
Formålet med avsnittet er å besvare problemformuleringens delspørsmål: 

• Hvor følsom er verdsettelsen overfor endringer i modellens input? 
 

Det blir laget en følsomhetsanalyse på WACC og EBIT-margin som justeres med +/- 0,1, 0,2 og 0,3 

prosentpoeng. Mens WACC blir justert i hele perioden blir EBIT-marginen kun justert i 

terminalperioden. 
 

Tabell 26: Følsomhetsanalyse ved endringer i WACC og EBIT-margin. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

Det kan ses i tabell 26, at verdien er mer følsom overfor endringer i WACC enn terminalperiodens 

EBIT-marginen. Hvis man øker EBIT-marginen med 0,30 prosentpoeng vil verdien stige med 15% 

til DKKm 5.812, men hvis man reduserer WACC med det samme øker verdien med 28% til DKKm 

6.466. Hvis man justerer WACC og EBIT-marginen med opp til 0,30 prosentpoeng henholdsvis 

opp og ned, vil verdien bevege seg mellom DKKm 3.124 og 7.310, og det er derfor stor usikkerhet 

knyttet til den estimerte verdien. I forhold til basecase ligger ytterpunktene 38% under og 45% over 

den estimerte verdien. 
 

Det har også blitt laget en følsomhetsanalyse av endringer i terminalleddets omsetningsvekst og den 

inverse AOH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0,30% -0,20% -0,10% WACC +0,10% +0,20% +0,30%

5.048						 6,15% 6,25% 6,35% 6,45% 6,55% 6,65% 6,75%

-0,30% 7,00% 5.622								 5.154								 4.708								 4.284								 3.879								 3.493								 3.124								

-0,20% 7,10% 5.903								 5.426								 4.972								 4.539								 4.126								 3.732								 3.355								

-0,10% 7,20% 6.185								 5.698								 5.235								 4.793								 4.373								 3.971								 3.587								

EBIT 7,30% 6.466								 5.970								 5.498								 5.048								 4.619								 4.210								 3.819								

+0,10% 7,40% 6.747								 6.242								 5.761								 5.303								 4.866								 4.449								 4.050								

+0,20% 7,50% 7.029								 6.514								 6.024								 5.558								 5.113								 4.688								 4.282								

+0,30% 7,60% 7.310								 6.786								 6.287								 5.812								 5.359								 4.927								 4.513								
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Tabell 27: Følsomhetsanalyse ved endringer i omsetning og 1/AOH. 

 
Kilde: egen tilvirkning. 
 

I ovenstående følsomhetsanalyse kan man se at verdien er mer følsom overfor endringer i den 

inverse AOH enn omsetningsveksten. Hvis man øker omsetningsveksten i terminalleddet med 0,30 

prosentpoeng vil verdien stige med 3% til DKKm 5.216, men hvis man reduserer 1/AOH med det 

samme øker verdien med 19% til DKKm 6.028. Hvis man justerer omsetningsveksten og 1/AOH 

med opp til 0,30 prosentpoeng henholdsvis opp og ned, vil verdien bevege seg mellom DKKm 

3.988 og 6.271, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til den estimerte verdien. I forhold til 

basecase ligger ytterpunktene 21% under og 24% over den estimerte verdien. Svingene er dog 

lavere enn i den forrige følsomhetsanalysen av EBIT-marginen og WACC. 
 

Det konkluderes med at endringer spesielt i WACC påvirker kursen markant og det er derfor 

interessant å lage en følsomhetsanalyse på ulike input i beregningen av WACC. I bilag 9 kan man 

se en følsomhetsanalyse av WACC, hvor beta og risikotillegget varierer. Konklusjonen er at WACC 

er veldig følsom overfor endringer i beta-estimatet. 
 

 

8. Konklusjon 
 

Formålet med avhandlingen har vært å verdsette Falck konsernet pr. 1. juni 2017. For å gjøre dette 

har Falck blitt analysert gjennom en omfattende strategisk analyse og en regnskapsanalyse. 
 

I den strategiske analysen kom det frem at Falcks forretningsområder befinner seg i ganske 

forskjellige bransjer med ulik konkurransesituasjon, trusler og muligheter. Falck er allikevel 

markedsleder eller en av de største aktørene i alle bransjene de befinner seg i. Konsernet er 

hovedsaklig påvirket av sosiale faktorer som befolkningsvekst og –sammensetning, livsstil og 

sykdomsutvikling. Prognosen for den aldrende befolkningen og visse sykdommer øker behovet for 

-0,30% -0,20% -0,10% 1/AOH +0,10% +0,20% +0,30%

##### 82,70% 82,80% 82,90% 83,00% 83,10% 83,20% 83,30%

-0,30% 1,80% 5.816								 5.511								 5.207								 4.902								 4.598								 4.293								 3.988								

-0,20% 1,90% 5.883								 5.572								 5.260								 4.949								 4.637								 4.326								 4.014								

-0,10% 2,00% 5.954								 5.635								 5.316								 4.997								 4.678								 4.360								 4.041								

Omsetning 2,10% 6.028								 5.701								 5.375								 5.048								 4.722								 4.395								 4.069								

+0,10% 2,20% 6.105								 5.770								 5.436								 5.101								 4.767								 4.432								 4.098								

+0,20% 2,30% 6.186								 5.843								 5.500								 5.157								 4.814								 4.471								 4.128								

+0,30% 2,40% 6.271								 5.919								 5.568								 5.216								 4.864								 4.512								 4.161								
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ambulansekjørsel og sikrer vekst i bransjen. Politiske faktorer har også en stor påvirkning da Falck 

leverer tjenester til det offentlige. Strengere reguleringer i forhold til ambulansedriften og tiltak for 

å øke konkurransen er store trusler for Emergency. 
 

Redningskonsernet har hatt en rask, global ekspansjon og osmetningsvekst de siste årene. Dette har 

dog ikke vist seg på bunnlinjen, og Falck har levert noen skuffende resultater. I regnskapsanalysen 

kunne man se at Falcks ROE har falt fra 7,16% i 2011 til 0,36% i 2016. Fallet skyldes hovedsakelig 

at virksomhetens omkostninger har vokst mer enn omsetningen, og ført til en lavere 

overskuddsgrad. Det negative spreadet har trukket ROE ytterligere ned. Redningskonsernet står 

derfor overfor en rekke økonomiske problemer hvor de blir nødt til å ha større fokus på marginene 

og bunnlinjen. En forbedret omkostningsstyring er avgjørende for at Falck kan opprettholde sin 

nåværende markedsposisjon. 
 

På bakgrunn av den strategiske analysen og regnskapsanalysen legges et 10-årig budsjett for Falck. 

Forretningsområdene har forskjellig omsetningsvekst, men samlet sett blir veksten budsjettert til 

6,1% i 2017, fallende til 2,1% i terminalleddet. EBIT-marginen forventes å øke fra det nåværende 

lave nivået til 7,3% i terminalleddet. Falcks WACC estimeres til 6,45%. 
 

Falcks enterprise value blir ved hjelp av DCF-modellen estimert til DKKm 14.930 den 31. 

desember 2016. Tilsvarende blir verdien av egenkapitalen til ordinære aksjonærer den 1. juni 2017 

estimert til DKKm 5.048, svarende til en aksjekurs på DKK 75,40. Verdsettelsen, som tar 

utgangspunkt i DCF-modellen, er bygget på en rekke mer eller mindre usikre estimater. Den 

endelige verdien er veldig følsom overfor endringer i disse estimatene, særlig endringer i 

virksomhetens WACC. 
 

Det konkluderes med at Falck står overfor en rekke utfordringer i forhold til å kombinere de 

fremtidige vekstambisjoner med en forbedret bunnlinje. Det blir interessant å følge virksomhetens 

utvikling nå hvor det har kommet ny ledelse og sikkert også nye prioriteringer. 
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10. Bilag 
 

Bilag 1: Innlagte personer i % av aldersgruppe. 

 

Kilde: Egen tilvirkning med tall fra Statistikbanken (Danmarks Statistik). 

 

Bilag 2: Antall biler i bruk fordelt på land. 

 

Kilde: egen tilvirkning, tall fra OICA.net, Vehicles in use  

 

 

 

Personer	i	
aldersgruppen

Innlagte	
personer

Andel	av	
aldersgruppen

Alder	i	alt 5	659	715							 	 640	677							 	 11,3	%
1-4	år 233	401										 	 25	444									 	 10,9	%
5-9	år 329	770										 	 15	734									 	 4,8	%
10-14	år 330	838										 	 14	851									 	 4,5	%
15-19	år 346	858										 	 20	512									 	 5,9	%
20-24	år 376	656										 	 27	411									 	 7,3	%
25-29	år 355	502										 	 37	950									 	 10,7	%
30-34	år 318	827										 	 39	513									 	 12,4	%
35-39	år 347	524										 	 33	499									 	 9,6	%
40-44	år 391	895										 	 30	537									 	 7,8	%
45-49	år 403	062										 	 32	718									 	 8,1	%
50-54	år 406	487										 	 38	288									 	 9,4	%
55-59	år 361	027										 	 38	838									 	 10,8	%
60-64	år 339	644										 	 43	103									 	 12,7	%
65-69	år 348	658										 	 53	201									 	 15,3	%
70-74	år 298	250										 	 56	382									 	 18,9	%
75-79	år 200	358										 	 46	709									 	 23,3	%
80-84	år 133	332										 	 37	920									 	 28,4	%
85-	år 137	626										 	 48	067									 	 34,9	%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average

Danmark 1	971 2	026 2	075 2	105 2	126 2	169 2	203 2	240 2	280 2	321 2	392

Norge 2	029 2	085 2	155 2	198 2	243 2	305 2	370 2	433 2	487 2	540 2	592

Sverige 4	154 4	202 4	258 4	279 4	301 4	335 4	401 4	447 4	495 4	586 4	669

Finland 2	414 2	489 2	481 2	450 2	450 2	486 2	532 2	560 2	576 2	596 2	613

Estonia 494 554 524 552 546 553 574 602 629 653 677

Litauen 1	455 1	592 1	588 1	671 1	695 1	692 1	713 1	753 1	809 1	206 1	244

Total 12	518 12	949 13	081 13	255 13	361 13	540 13	794 14	036 14	276 13	901 14	187

Growth 3,44	% 1,02	% 1,33	% 0,80	% 1,34	% 1,88	% 1,75	% 1,71	% -2,63	% 2,06	% 1,27	%
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Bilag 3: Falck assosierte selskaper og joint ventures 2011-2016. 

 

Kilde: egen tilvirkning, data fra Falcks årsrapporter og diverse hjemmesider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assosierte	og	joint	ventures Land Eierskap Type 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KPC	Ejendomme	af	6.juni	2002	A/S Danmark 25% Eiendomsadministrasjon X X X X X X
Svensk	Sjöambulans Sverige 50% Ambulans,	syketransport X X X X
Traffilog	Nordic	ApS	(tidligere	North	Securities	A/S) Danmark 49% Assistance X X X X
Falck	Lanka	(Pvt)	Ltd	(tidligere	Med1	(Pvt)	Ltd) Sri	Lanka 50% EMS X X X X X
Falck	Russia	Holding,	B.V. Nederland 49% Healthcare X X X X
Medical	Services	Limited UK 45% Medical	Serives X X
Brava	Holding	GmbH Tyskland 25% Holding,	ambulanse X X
Falck	Air	Ambulance	A/S Danmark 50% EMS X X
Falck	Fire	Services	Polska	Sp.	Z.o.o. Polen 100% Fire	Services X
Pulse	EME,	LLC USA 50% Ambulanse X X
Global	Life	Care	A/S Danmark 40% Healthcare X X
Prevention	&	Safety	B.V. Nederland 49% Safety	Services X
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Bilag 4: Budsjettforutsetninger. 
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Bilag 5: Beregning av risikofri rente, 10-årig dansk statsobligasjon. 

 

Kilde: Datastream. 

 

Bilag 6: Beta ved “common sense” metoden 

 

Kilde: Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele side 24 

 

 

 

 

Year Yield
2007 4,29	%
2008 4,28	%
2009 3,59	%
2010 2,93	%
2011 2,73	%
2012 1,40	%
2013 1,75	%
2014 1,33	%
2015 0,69	%
2016 0,32	%

Average 2,33	%
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Bilag 7: Beregning av markedsrisikopremie. 

 

Kilde: Datastream 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMX	DK rf	 (rm	–	rf)
1991 0,0029 0,0926 -0,0897
1992 -0,2337 0,0899 -0,3236
1993 0,1220 0,0730 0,0490
1994 0,1291 0,0783 0,0508
1995 -0,0466 0,0827 -0,1293
1996 0,1371 0,0719 0,0652
1997 0,6229 0,0626 0,5603
1998 0,2438 0,0504 0,1934
1999 -0,1128 0,0492 -0,1620
2000 0,4661 0,0566 0,4095
2001 0,0251 0,0509 -0,0258
2002 -0,3134 0,0506 -0,3640
2003 -0,0086 0,0431 -0,0517
2004 0,2597 0,0430 0,2167
2005 0,3307 0,0340 0,2967
2006 0,0548 0,0381 0,0167
2007 0,3126 0,0429 0,2697
2008 -0,1710 0,0428 -0,2138
2009 -0,2245 0,0359 -0,2604
2010 0,3348 0,0293 0,3055
2011 -0,0652 0,0273 -0,0925
2012 0,2224 0,0140 0,2084
2013 0,1529 0,0175 0,1354
2014 0,2908 0,0133 0,2775
2015 0,4271 0,0069 0,4202
2016 -0,0581 0,0032 -0,0613

11,16% 4,62% 6,54%



   

93 
 

Bilag 8: Kredittrating 

 

 

Bilag 9: Følsomhetsanalyse WACC 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
EBIT	interest	cover 2,4										 2,5										 1,5										 3,4										 0,7-										 1,9										
EBITDA	interest	cover 4,1										 7,3										 4,6										 10,2								 4,6										 8,2										
OCF/forpliktelser	i	alt	% 10,7% 11,6% 11,8% 12,1% 9,5% 7,0%
ROIC	% 7,0% 2,7% 3,5% 2,9% -2,2% 2,5%
Forpliktelser	i	alt	/	kapital	i	alt	% 55,2% 56,8% 58,5% 53,2% 59,4% 59,3%
EBIT	interest	cover BB BB B BB <CCC B
EBITDA	interest	cover BB BBB BB A BB BBB
OCF/forpliktelser	i	alt	% BBB BBB BBB BBB BBB BB
ROIC	% B CCC CCC CCC <CCC CCC
Forpliktelser	i	alt	/	kapital	i	alt	% BB BB BB BB BB BB
Samlet	rating BB BB BB BB B BB

-0,30% -0,20% -0,10% Risikotillegg +0,10% +0,20% +0,30%
6,45	% 2,70	% 2,80	% 2,90	% 3,00	% 3,10	% 3,20	% 3,30	%

-0,15 0,80										 5,95	% 6,00	% 6,05	% 6,09	% 6,14	% 6,19	% 6,24	%
-0,10 0,85										 6,07	% 6,12	% 6,17	% 6,21	% 6,26	% 6,31	% 6,35	%
-0,05 0,90										 6,19	% 6,24	% 6,28	% 6,33	% 6,38	% 6,43	% 6,47	%
Beta 0,95										 6,31	% 6,36	% 6,40	% 6,45	% 6,50	% 6,54	% 6,59	%

0,50																		 +0,05 1,00										 6,43	% 6,47	% 6,52	% 6,57	% 6,62	% 6,66	% 6,71	%
+0,10 1,05										 6,55	% 6,59	% 6,64	% 6,69	% 6,73	% 6,78	% 6,83	%
+0,15 1,10										 6,66	% 6,71	% 6,76	% 6,81	% 6,85	% 6,90	% 6,95	%


