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Executive summery 

Fingerprint Cards AB (FPC) is a Swedish company that operates in the biometric market, where they are the 

leading suppliers of fingerprint scanners for smartphone market, which is the biggest fingerprint market at 

the moment. The fingerprint market is characterized by high growth due to the high penetration of the 

smartphone market and high expectations for new potential markets for the fingerprint technology. The 

new markets include smartcards, time registration and other validation systems. 

FPC has experienced high revenue growth during 2015. Due to high expectations for the future, they 

experienced a large increase in the value of the stock, but at the same time high volatility. 

The strategic analysis shows the high potential of the smartphone and smartcard market. It is expected that 

FPC will remain market leader in the smartphone market, but the competition will be sharpened in 2017 

and might lead to a lower EBITDA margin and a reduced market share for FPC. There is greater uncertainty 

for the smartcard market, but FPC has a strong strategic partnership with Zwipe who has the best 

smartcard on the market. It is expected that fingerprint for smartcards have a high penetration rate, 

because of the credit card companies fear of losing market shares to substituting products – mainly 

smartphones which uses NFC technology. 

The high volatility in the stock price is partly due to the fact that the investors of FPC are more influenced 

by psychology than those in well-known businesses. The psychology effect adds a lot of uncertainty to the 

stock price and is one of the reasons that FPC has a very high beta. The main behavioral effects that affect 

the stock price and add volatility are overconfidence, fundamentals and herding. We expect the investors 

to be less affected by psychology and the stock to have a lower beta in the future, when the fingerprint 

market is normalized and the fundamentals are in place.  

The financial scope for analysis of FPC is limited since the historical data is not representative for the future, 

because FPC did not show a profit until 2015. Instead the budget is based mainly on the strategic analysis 

and the relevant financial data from 2015. 

It is expected that FPC will continue a high growth, however not as much as in 2015. Due to the high 

uncertainty for FPC a Monte Carlo simulation is used to illustrate the sensitivity of the valuation based on 

the discounted cash flow method. The simulation values the stock from 459-961 SEK, which compared to 

the current market price of 481 SEK, indicates that the stock is traded with a discount. The difference from 

the market price could also denote that our valuation is too positive. Even though the uncertainty of the 

future markets and competition in the fingerprint market is high, we see a great potential, and believe that 

our simulation gives a fair value, and that the stock should trade at a higher price.  
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0. Indledning 

Internettet og smartphonen har gjort vores liv lettere. Vi kan kommunikere frit, vi har adgang til al 

information hele tiden og fysisk mobilitet er ikke længere en begrænsende faktor. Samtidig ser vi en 

stigning i cyberkriminalitet og identitetstyveri. Dermed er det, der gør os frie, det der samtidig kan 

begrænse vores frihed. For hvad er al information værd, hvis prisen er, at din identitet bliver stjålet.  

Udviklingen for det bedre internet og kommunikation på tværs af alle apparater, det der i daglig tale kaldes 

Internet of Things, gør os samtidig mere sårbare. Mere og mere information samles om hvert enkelt individ, 

og sikkerheden på tværs af anvendelsesmulighederne begrænses af det program eller tjeneste med den 

laveste sikkerhed.  

Vi skal huske vores password og PINkoder til alle steder og programmer, på arbejde, i skolen og privat. Vi 

drukner i password og regler for oprettelse, anvendelse og genanvendelse. Vi ”må” ikke bruge det samme 

password flere steder, vi skal udskifte vores password løbende, og samtidig skal det indeholde flere unikke 

tegn, tal og bogstaver. Det betyder vi glemmer dem, hvilket kan betyde tab for den enkelte bruger. 

Hvis disse problemer kunne samles i en løsning ville det hjælpe mange. 

Fingerprint. Den nuværende mest oplagte løsning på bekvemmeligheden hos forbrugeren. Høj sikkerhed og 

altid lige ved hånden. 

Gennem de seneste år har fingerprint til bl.a. smartphones stormet frem. Flere end 50 nye modeller 

forventes på markedet i 2016 med indbygget fingerprintscanner. Indtil videre er fingerprint ikke en 

stormende succes i anvendelsen, og de fleste bruger den udelukkende til at låse telefonen op, men 

potentialet er der, og bliver udviklet kraftigt i 2016. 

Markedet for fingerprint er derfor forholdsvis nyt i anvendelsen til den private forbruger, men 

virksomheder som Fingerprint Cards AB (FPC), har længe udviklet produktet. Netop FPC er interessante, da 

de er den største aktør indenfor fingerprint. Dertil har virksomheden vækstet deres omsætning med over 

1.000 % i 2015, og øget deres aktiekurs med over 1.500 %. Der ingen tvivl om, at markedet ser et kæmpe 

potentiale i virksomheden og branchen. 

Hvordan værdiansættes en virksomhed i så stor vækst på et uprøvet og nyt marked? Hvordan kan vi 

vurdere, en virksomhed der har haft negativ EBITDA margin de seneste år, men i 2015 havde en på 33 %? 

Dette giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved vægtningen af historisk data i den traditionelle 

værdiansættelse. Da vi her ser en virksomhed, for hvem værdien ligger i forventningen til fremtiden frem 
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for deres historiske performance. Samtidig sætte spørgsmålstegn ved, om de forventninger markedet har 

til FPC er realistiske, og om en markedsleder, der har first mover advantage, er ensbetydende med en 

forsat vækst og førerposition. 

0.1 Problemfelt 

Vi ønsker at sætte fokus på værdiansættelsen af vækstvirksomheder, og hvilke value drivers der driver 

værdien, når den nuværende performance ikke afspejles i den historiske. Samtidig vil vi se på, om en first 

mover advantage og markedsleder position kan fastholdes for en virksomhed på et marked i kraftig vækst. 

Værdien vil i høj grad baseres på kvalitative forventninger, af de muligheder og trusler, der er til 

fingerprintmarkedet og FPC. Vi ønsker derfor at fastlægge rammerne for fingerprintmarkedet, og hvilke 

forventninger, der er til udviklingen på dette marked. Volatiliteten for vækstaktier er typisk høj, og vi 

ønsker at finde ud af, hvilke psykologiske effekter, der påvirker aktien og i hvor høj grad. Herigennem at 

fastlægge forventningerne til fremtiden ud fra den indsamlede information, for at teste hvorvidt 

værdiansættelsen tager højde for de usikkerheder, der er på fingerprintmarkedet. 

Dette kan præciseres til: Hvordan fastlægges de interne og eksterne faktorer, der har indflydelse på 

omsætningsvæksten for FPC, og hvilke psykologiske faktorer må der tages højde for, samt hvordan 

indregnes usikkerheden ved værdiansættelsen,  for herigennem at fastlægge en kursværdi for FPC aktien.  

Dette leder til følgende problemformulering:  

0.2 Problemformulering 

Kan Fingerprint Cards forsat forblive den førende fingerprintvirksomhed – hvordan påvirkes værdien af 

forventningen til Fingerprints Cards fremtidige udvikling, og hvilke andre faktorer er en vækstaktie som 

Fingerprint Cards særligt følsom overfor? 

Dette besvares gennem følgende reasearch questions: 

 Hvilke forventninger til markedsstørrelse og omsætningsvækst har analytikere ud fra offentlig 

tilgængelig information? 

 I hvor høj grad er aktiekursen påvirket af psykologiske faktorer – og vil det ændre sig fremadrettet? 

 Hvad anvendes som budgetgrundlag, når historisk data er utilstrækkeligt? 

 Afspejler budgetteringen de usikkerheder, der er forbundet med en vækstaktie som Fingerprint 

Cards – eller hvordan får vi budgettet til at vise disse? 
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0.3 Afgrænsning 

Opgaven anvender udelukkende offentlig tilgængelig information. 

Opgaven afgrænses fra at inddrage valutakurspåvirkninger af indtjeningen for FPC. Dette gøres, da FPC 

hedger størstedelen af deres indtægter, og fokus i opgaven ikke er på valutakursrisikoen for FPC. 

Der vil i værdiansættelsen blive set på smartphones (tablets inkluderet) og kreditkort, og dermed ikke 

mindre markeder, da information og betydningen af disse er for begrænset på nuværende tidspunkt.  

Anvendelsen af patenter i teknologibranchen er udbredt. Specialet vil dog afgrænse sig fra at behandle de 

enkelte patenter og/eller deres påvirkning af aktiekursen. Derudover oplyser FPC ikke med tilstrækkelig 

information om patenterne til at foretage denne beregning.   

Leverandørernes indflydelse på FPC bliver inddraget i opgaven. Men inddrages overordnet, hvormed der 

ikke differenceres mellem de enkelte leverandører, og dermed bliver en mulighed for besparelse eller 

reduktion af risiko ved ændring af leverandører ikke beskrevet.  

FPCs produkt, der kan sælges i forskellige færdighedsgrader, bliver gennem opgaven hovedsageligt 

behandlet som et produkt – fingerprintscanner. Det skyldes primært, at de enkelte komponenter ikke 

fremgår i regnskabet.   

Værdiansættelsen vil ske ud fra den kurs og de data, der er tilgængeligt frem til den 29-04-16. Da markedet 

hermed har tilpasset sig den viden, som er kommet fra årsrapporten. Årsrapporten 2015, der udkom 13. 

april, er blevet inddraget i opgaven, men dele af specialet anvender informationer fra årsrapporten 2014, 

da udgivelsesen af årsrapporten 2015 er kommet sent i specialeskrivningen. Det medfører, at ikke hele 

årsrapporten 2015 vil blive analyseret og inddraget i samme grad, som årsrapporten 2014. 

0.4 Motivation 

Udarbejdelsen af et speciale med fokus på vækst, og værdiansættelse for en virksomhed på et nyt og 

uprøvet marked blev kort præsenteret i indledningen. Vores interesse blev vakt, da vi i sommeren 2015 for 

første gang hørte om Fingerprint Cards og deres enorme vækst i 2015 på trods af sløve regnskaber 

tidligere. I den forbindelse blev vores interesse for vurdering af vækstvirksomheder skærpet, da vi tidligere 

er blevet introduceret for begrænsninger i metoden for værdiansættelse af meget usikre markeder, 

grundet de underliggende forudsætninger som steady state osv. 

Vi ønskede at se på de faktorer, som ikke var bestemt af historisk data, der kunne anvendes i 

værdiansættelsen, og hvilke man må forvente markedet indregner i aktiekursen. Da vi først fik arbejdet 
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med regnskabstallene fra FPC blev vi overraskede over, hvor lidt de kunne anvendes med henblik på en 

værdiansættelse af de fremtidige muligheder for FPC. 

Målet med specialet er derfor ikke blot en normal værdiansættelse, men i høj grad belysning af hvilke 

informationer, man som analytiker og investor skal indregne i vurderingen af FPC, og muligvis vækstaktier 

generelt. Derigennem vil vi forsøge at belyse de psykologiske faktorer, der har indflydelse på 

værdiansættelsen af aktien, og aktier der befinder sig i et uprøvet marked. Succeskriteriet for specialet er 

en belysning nærmere end en løsning af problemstillingen omkring værdiansættelsen af 

vækstvirksomheder, og en vurdering af aktiekursen for FPC.  

0.5 Målgruppe 

Specialet henvender sig primært til tre målgrupper, vejleder/censor, analytikere og almene investorer. Da 

det antages, at disse kender de generelle strategiske modeller samt værdiansættelsesmodellerne.  

Specialet skal læses som afslutning på Cand.Merc.FIR studiet, og vil tage udgangspunkt i studiets anvendte 

teorier, hvorfor ovenstående fastlægges. 

0.6 Metode 

Dette afsnit vil redegøre for specialets valg af datamateriale, teori , problemløsning og 

undersøgelsesdesign. Afsnittet skal give læseren overblik over specialets opbygning og forståelse af delene. 

0.6.1 Dataindsamling 

Der er i specialet valgt et eksternt perspektiv på virksomheden, og vil derfor kun indeholde offentlig 

tilgængelig information og ikke indeholde virksomhedsinternt datamateriale. Datamaterialet er afgrænset 

tidsmæssigt, dette betyder, at der er inddraget data frem til 29. april 2016, hvilket inkluderer udgivelsen af 

årsrapporten 2015 den 13. april 2016. Værdiansættelsen består af en strategisk og en finansiel del, og vil 

derfor indeholde både kvalitativt og kvantitativt materiale. Grundet specialets fokus på vækst og fremtiden, 

er der i højere grad inddraget kvalitativt data end for en traditionel værdiansættelse. 

De mest anvendte datakilder er FPCs årsrapporter fra 2014 og 2015, eksterne virksomhedsanalyser og 

brancheanalyser. Dertil bliver der anvendt information fra FPCs og andre producenters hjemmesider, 

konkurrenters årsrapporter og nyhedsartikler mv. Fagbøger og teoretiske artikler er desuden anvendt, 

specielt i afsnittet om Behaviorial Finance, den risikofri rente og Monte Carlo simuleringen, og som 

supplering gennem hele specialet.  
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Regnskaber fra FPC og andre producenter vil blive behandlet kritisk, dog er disse aflagt efter gældende 

regler for børsnoterede selskaber, og må forventes at have en høj grad af pålidelighed. Kritisk læsning af 

brancheanalyser er nødvendigt, men disse må forventes at være objektive, og have høj pålidelighed. De 

eksterne virksomhedsanalysers objektivitet kan diskuteres, da forfatterne kan have egne interesser i 

udarbejdelsen, og bliver derfor behandlet som input til opgaven, men med en kritisk tilgang til det 

udarbejdede. Da fingerprint er forholdsvis nyt til den almene forbruger, og meget hurtigt vil ændres og 

forbedres, er der anvendt en høj grad af nyhedsartikler fra forskellige kilder. Mange kilder er fra 

branchenyhedssites, mens andre er fra mere almindelige nyhedskilder. Disse bliver alle behandlet kritisk, 

men vurderes, at alle har tilstrækkelig objektivitet til at blive anvendt i opgaven. 

Vægtningen af kvalitativt data giver problemstillingen om en biased vurdering i forhold til subjektive 

forventninger. Derfor er data forsøgt valideret gennem flere kilder eller ved diskussion af forskellige 

synspunkter. Da specialet lægger stor vægt på, hvordan fremtiden skal værdiansættes, kan man ikke undgå 

inddragelsen af denne type information. For yderligere at teste robustheden og følsomheden af vores 

budgettering og dermed værdiansættelse, vil vi teste dette gennem Monte Carlo simulering af resultatet. 

Excel anvendes til reformulering af regnskabet, beregning af nøgletal, reformulering af leasing forpligtelsen 

samt værdiansættelsen af FPC. Derudover anvendes Crystal Ball til Monte Carlo simuleringen. 

0.6.2 Teori 

Specialet anvender strategiske modeller og analysemetoder. Disse modeller er anerkendte værktøjer i teori 

og praksis. Modellerne omfatter PEST-analysen til belysning af de samfundsmæssige rammer, Porters 

værdikædeanalyse til belysning af interne forhold i FPC, Porters Five Forces, der sammen med 

konkurrentanalysen, vil vurdere konkurrencesituationen på fingerprintmarkedet. 

Behavioral Finance beskriver sociologiske, følelsesmæssige og mentale faktorer, der påvirker 

beslutningstagningen for personer. Disse faktorer kan påvirke investor ubevidst, og dermed medføre at 

investor foretager ulogiske valg. Der bliver anvendt teori om herding, overconfidence, fundamentals og en 

række andre psykologiske faktorer til at beskrive investorens tankegang.  

Behavioral Finance bliver sjældent inddraget i værdiansættelse af aktier, men bliver anvendt i denne 

værdiansættelse for at forklare den høje volatilitet for FPC aktien. Teorien om Behavioral Finance vil blive 

beskrevet i kapitel 3. 

Værdiansættelsen sker på baggrund af budgetteringen, som den strategiske analyse primært fastlægger. 

Herefter anvendes DCF-modellen til brug for selve værdiansættelsen, hvor Gordons vækstformel anvendes 
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til estimering af værdien af terminalleddet. Dertil anvendes EVA-modellen som kontrol for DCF-modellen, 

da disse teoretisk skal give samme resultat1. Brugen af DCF-modellen, der ellers kritiseres for at være for 

tidskrævende i budgetteringsfasen, gøres fordi det forventes, at DCF-modellen kan fremkomme med et 

sammenligneligt resultat med markedsforventningen, da denne model ofte anvendes af analytikere og 

investorer. Derfor lægger specialet i højere grad vægt på de input, vi giver DCF-modellen. 

Multipel analyse i form af EV/EBITDA anvendes som input til diskussionen om værdiansættelse af 

vækstvirksomheder. Den anvendes i mindre grad på grund af dens begrænsninger, da den ikke i 

tilstrækkelig grad tager højde for fuldkommen sammenlignelighed mellem virksomhederne. Dermed har 

den tendens til at over-/undervurdere risiko og vækst, samt ignorering af forskellig regnskabspraksis. 

Til afdækningen af følsomheden og robustheden af vores resultater vil der blive anvendt Monte Carlo 

simulering som redskab. Den gældende teori på området bliver gennemgået i kapitel 5. 

0.6.3 Problemløsningsmetoder 

Der er tre overordnede problemløsningsmetoder: Den systemorienterede, den hermeneutiske og den 

analyse-syntesiske metode (Ingebrigtsen 1991). 

Den systemorienterede metode er kendetegnet ved, at det overordnede problem ikke defineres som det 

summerede output fra underproblemer, men i højere grad defineres, som det relevante fra de enkelte 

underproblemer. Den hermeneutiske metode kendetegnes ved at have et mere subjektivt 

betragtningsniveau, og at forfatteren kommer med egne tanker og ideer omkring emnet. Problemet 

betragtes i sin helhed og ikke som sammensatte delelementer. Den sidste metode er analyse-

syntesemetoden, som anvendes i specialet. Denne er kendetegnet ved en objektiv vurdering af problemet, 

og gennem opdeling af problemet i dele, besvare de enkelte delproblemer, og sammenfatte disse til en 

helhed. Desuden er denne metode kendetegnet ved en struktureret og detaljeret gennemgang af 

delproblemerne fremfor selve helheden.  

0.6.4 Undersøgelsestyper 

Andersen(2009) opsætter fire primære undersøgelsestyper: beskrivende, forklarende, diagnosticerende og 

ændringsorienteret. De er ikke gensidigt ekskluderende. 

Den beskrivendes formål er at beskrive udbredelse af et fænomen, typisk kvantificerende med inddragelse 

af kvalitative forklaringer. Den forklarende går et skridt videre og forsøger at forklare hvorfor et fænomen 

observeres. Den diagnosticerende er en erkendelse af at noget er galt, hvortil man forsøger at finde 

                                                           
1 Financial Statement Analysis, side 221 
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årsagen, årsagssammenhænge og en eventuel løsning. Den sidste, ændringsorienteret, hvor formålet er, at 

undersøgeren foretager praktiske handlinger, der kan ændre på forhold i det undersøgte fænomen. 

Specialet har til formål at finde aktiekursen for Fingerprint Cards, ved inddragelse interne, eksterne og 

psykologiske faktorer. Da specialet ikke har til formål at finde en praktisk løsning på problemet omkring 

værdiansættelse af vækstvirksomheder, anvendes den diagnosticerende undersøgelsestype . Erkendelsen 

af, at der findes et problem mht. værdiansættelse af vækstvirksomheder, hvor historisk data ikke kan 

anvendes, hvortil vi finder en mulig løsning for en enkelt case, ved at påvise årsagssammenhænge mellem 

de psykologiske, de interne og de eksterne faktorer. Da undersøgelsestyperne ikke er gensidig 

ekskluderende vil vi også anvende den beskrivende og forklarende undersøgelsestype i specialet. 

0.6.5 Undersøgelsesdesign 

Værdiansættelsen laves med udgangspunkt i en fundamental analyse af FPC og fingerprintmarkedet, hvor 

der inddrages en strategisk- og finansiel analyse til at fastlægge FPCs markedsposition, omsætningsvækst 

og til at budgettere FPCs fremtidige indtjening. Desuden diskuteres den historiske data som 

budgetgrundlag, og hvorfor denne ikke er anvendelig. Dertil inddrages psykologiske faktorer, som har eller 

kan have indflydelse på prissætningen af FPC aktien. Resultatet af værdiansættelsen bliver testet for 

følsomhed og robusthed gennem en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen foretages vha. Monte Carlo 

simulering, og gøres med henblik på at identificere følsomheden for de forskellige value drivers, og herved 

at afdække den generelle følsomhed for FPC aktien.  

0.6.6 Struktur 

Dette afsnit har til hensigt at præsentere læseren for specialets opbygning og struktur. Nedenstående figur 

viser opgavens opbygning og struktur, efterfulgt af en kort gennemgang af specialets dele og 

sammenhængen mellem dem.  
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Figur 1 - Opgavens struktur - Kilde: Egen tilvirkning 

Indledningen skal give læseren overblik over specialets problem og metode. Dette leder til en gennemgang 

af FPC, der præsenterer virksomheden for læseren. Herefter foretages den strategiske analyse, der leder til 

en besvarelse på vores første research question. Dette efterfølges af en gennemgang af teori og 

identifikation af de psykologiske effekter der påvirker FPC aktien, og leder til besvarelsen af vores andet 

research question. Derefter følger en kort regnskabsanalyse og reformulering af regnskabet. 

Informationerne sammensættes til en budgettering for FPC, der også besvarer vores tredje research 

question. Budgettet bruges herefter til en gennemgang af kapitalkravet og en absolut værdiansættelse, der 

herefter sammenlignes med en multipel EV/EBITDA værdiansættelse. Tilslut testes resultatet af den 

absolutte værdiansættelse vha. en Monte Carlo simulering, der bruges til besvarelsen af det sidste research 

question. Afslutningsvis følger en kritisk gennemgang af specialet og en diskussion heraf. Det hele samles i 

en konklusion, der sammenfatter de fire research questions til en samlet konklusion.  
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Kapitel 1 – Bag om Fingerprint Cards 

1.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Dette afsnit beskriver FPC som virksomhed. Afsnittet indeholder delafsnit om historie, segmenter, 

produkter, strategi, ejerstruktur og konkurrenter. Afsnittet skal give en fundamental forståelse af FPC som 

virksomhed. 

1.1.1 Historie2 

FPC blev dannet i 1997, hvor man havde den første sensor klar. Året efter blev FPC børsnoteret på New 

Market, OMX Stockholm, hvor der blev rejst 56 mio. SEK i aktiekapital. Samme år blev den første 

fingerprintalgoritme klar til brug. Dette medførte det første samarbejde med et større selskab, det dengang 

store mobilselskab, Ericsson Mobile Communications. De følgende år blev der udviklet flere typer af 

sensorer, algoritmerne blev forbedret og patenteret. I 2001 blev aktiekapitalen udvidet med 149 mio. SEK, 

dengang var resultatet efter skat på -33 mio. SEK, grundet høje udviklingsomkostninger og en indtjening på 

bare 2 mio. SEK. Aktiekursen var i slutningen af 2001 på 33 SEK.3 På dette tidspunkt var fokus på mange 

andre produkter end mobiltelefoner, FPC udviklede løsninger til biler, kreditkort, computere, pistoler, døre 

og flere andre ting. Altså langt fra det hovedfokus de har i dag, men med fokus på teknologier, der dengang 

nok var for avanceret, men som i dagens marked kan det blive meget indtjenende for FPC.  

Gennem de næste 10 år udvikles der nye typer af sensorer og algoritmer, og der sikres rettigheder over 

hele verden både til distribution og produktion af deres fingerprintteknologier og sensorer. De opbygger 

samarbejder med flere store banker, og teknologivirksomheder som Sony, Texas Instruments og Motorola.  

Alt i mens FPC får opbygget virksomheden, og forgrenet distribution og patentering ud over kloden, er 

investorerne ikke begejstret. Selv om aktiekapitalen udvides flere gange falder både kursen og 

markedsværdien af FPC op gennem 00’erne. Finanskrisen påvirker markedsværdien markant i 2008 og 

2009. FPC får dog genrejsning i 2010 med en omsætningsrekord på 61 mio. SEK4, og markedsværdien er 

næsten seksdoblet på bare to år. 

 

                                                           
2 fingerprints.com/corporate/en/about-fpc/history/ 
3 FPC årsrapport 2001, side 22-29 
4 FPC årsrapport 2010, side 18-19 
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Figur 2 - Udvikling af aktiekurs og markedsværdi - Kilde: Egen tilvirkning 

FPC vinder igennem 2012 flere designpriser i Asien, og lancerer den hidtil tyndeste fingerprintsensor. FPC 

bliver en af verdens førende producenter indenfor fingerprintteknologi. Året efter findes FPCs sensorer i 21 

androidbaseret mobiltelefoner og tablets, og sensorerne er kompatibel med den nyeste version af 

Windows styresystemet. Forretningen udvides markant i 2013, med nye kontorer i Malmø, Danmark, 

Japan, Korea og Shanghai. Gennem yderligere 18 mobiler og tablets styrker FPC forretningen i 2014, dertil 

kommer udvidelse af organisationen og et massivt opkøb af patenter. Alt dette sikre FPC en omsætning på 

233 mio. SEK, en aktiekurs på 35 SEK og en markedsværdi på 2.033 mio. SEK.5 

2015 er året FPC for alvor slår deres navn fast med en omsætningsvækst på 1.142 % og en aktiekurs der 

nærmer sig 600 SEK. De indgår samarbejder med flere smartphone- og tabletproducenter, udvikler 

sensorer der kan scanne under glas på smartphones, og indgår sammen med Zwipe6 i et strategisk 

partnerskab om udviklingen af trådløse kreditkort med fingerprintscanner.7 

1.1.2 Produkter og segmenter 

Fingerprint sensorerne består af en siliciumchip(processor), der sammen med en sensor udgør modulet. 

Processoren bruger mindre energi end konkurrenterne på markedet, og er derfor ekstra anvendelig i 

smartphones og lign., da optimering af plads- og energiforbrug er essentiel.8 FPCs processor er designet til 

at minimere omkostningerne og energiforbruget, uden at begrænse hastigheden eller præcisionen. 

                                                           
5 FPC årsrapport 2014, side 56-58 
6 Kortproducent uddybes nærmere i konkurrentanalysen 
7 FPC årsrapport 2015, side 2-3 
8 FPC årsrapport 2014, side 14-15 
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FPC producerer tre typer sensorer: touch sensor, area sensor og swipe sensor.9 De læser alle fingerprintet 

via 3D aflæsning af fingeren, så den ikke nemt kan manipuleres. Aftrykket læses bl.a. via små elektriske 

signaler, der sendes gennem fingeren, en teknik FPC har forfinet, så de kan aflæse fingeraftryk gennem et 

beskyttelseslag der er 25-30 gange tykkere end de fleste konkurrenter på markedet.10 

Touch sensoren er den hurtigste fingerprintlæser. Dette opnås ved kun at læse en del af aftrykket, og gør 

den optimal hvor pladsen er trang. Den anvendes derfor til smartphones og tablets, hvor størrelsen er 

afgørende. Denne type sensor fås som otte modeller, der opfylder forskellige krav. 

Area sensoren læser en større del af fingeraftrykket. Den er dog samtidig større og skal kobles til en 

computer eller lign. Den anvendes primært der, hvor størrelsen ikke har betydning. 

Swipe sensoren læser fingerprintet når man fører fingeren over f.eks. en mobilskærm eller lign. Denne 

metode er patenteret af FPC. 

Softwaren og algoritmerne er halvdelen eller mere for disse sensorer, og analysen af 3D printet fra 

sensoren er afgørende for performance. Dette gælder både i hastighed og præcision for sensoren, som er 

det der på nuværende tidspunkt stadig skiller producenterne af fingerprint sensorer. FPC har bl.a. udviklet 

algoritmer, der muliggør fingerprintssensorer på kreditkort med høj sikkerhed ved at udnytte 

komponenterne til at bruge et minimum af energi og hukommelse. FPCs Distinct Area Detection gør dette 

ved at finde unikke områder i et fingeraftryk, og herefter verificere brugeren gennem disse punkter, for at 

minimere den anvendte hukommelse.11 

FPC leverer deres produkter i forskellige færdighedsgrader. FPC leverer processoren, sensoren eller 

modulet. De servicerer derfor både andre producenter af fingerprint sensorer med deres processorer, 

producenter der anvender sensorerne til tilkobling til egne systemer eller komplette moduler. FPC sælger 

for tiden mest af deres touch sensor med LGA (Land Grid Array)12 der kan kobles direkte på en 

modulproducents processor.13 

Gennem specialet vil der ikke blive differentieret mellem sensortyper, da disse på sigt kan det samme. 

Opgaven vil håndtere fingerprint, processorer og moduler under samme definition, fingerprint, da det ikke 

er muligt at fastlægge den enkelte rentabilitet for segmenterne. 

                                                           
9 fingerprints.com/corporate/en/about-fpc/product-portfolio/ 
10 fingerprints.com/technology/sensors/ 
11 fingerprints.com/technology/algorithm/ 
12 Uddybes i værdikædeanalysen 
13 FPC årsrapport 2014, side 18 
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1.1.3 Regioner og markeder 

FPC deler deres forretningsområde op i 3-4 regioner, hvor Sverige er en enkeltstående region, hvilket nok 

skyldes, at det er deres oprindelsesland. Vi fastholder Sverige som selvstændig region gennem specialet. 

Dette gøres, da Sverige, mere eller mindre, giver samme indtjening som Europa mv. Før 2008 har FPC kun 

opdelt forretningen i tre regioner, og vi anvender derfor ikke data fra før 2008. De fire regioner er: 

 Sverige 

 Asien 

 Europa, Mellemøsten og Afrika 

 Syd- og Nordamerika 

Regionerne er domineret af opdeling efter store producenter. Omsætningen afspejler også dette tydeligt. I 

Asien, hvor man har mange store og mellemstore mobilproducenter, er omsætningen kolossal 

sammenlignet med de andre regioner. Kun Syd- og Nordamerika giver efterhånden det asiatiske marked 

konkurrence.  

Tabel 1 - Indkomst fordelt på regioner - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Jf. tabellen er indtjeningen beskeden i andre regioner end Asien, og hovedfokus for specialet vil derfor 

være dette marked. 

1.1.4 Strategi14 

Strategien i FPC deles op over et par delstrategier, der sammen skal skabe den samlede strategi og opfylde 

FPCs mission og vision. Visionen i FPC er ”...be the leading supplier of components and systems for 

fingerprint verification”15. Den første delstrategi er produktstrategien, hvor fokus her er at være en 

leverandør af hardware og software til fingerprintgodkendelse, der gennem high performance sensorer, 

nytænkende algoritmer og høj processing rate kan sikre FPC en forsat førsteplads i fingerprintteknologi 

branchen. FPC har desuden et højt fokus på udviklingen af nye modeller og processer, da teknologien stadig 

er i sin begyndende fase, og standarden ikke er fundet endnu. Det betyder, at FPC har en strategi for at 

                                                           
14 FPC årsrapport 2014, side 8 
15 FPC årsrapport 2014, side 8 

Indkomst, i tusinde

Group company 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sverige 420           23             269           315           433           441           205           100             

Asien 25.410     37.024     59.800     68.001     9.088       91.966     222.857  2.887.800 

Europa, Mellemøsten og Afrika 1.215       1.073       761           183           183           1.270       2.680       3.300          

Syd- og Nordamerika 410           396           98             122           572           1.728       7.849       9.000          

Total 27.455     38.516     60.928     68.621     10.276     95.405     233.591  2.900.200 
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udvikle de enkelte komponenter til modulet, og hele tiden optimere dem. Det kan være en forbedret chip, 

algoritmer, genkendelsessoftware og indpakning. Selve monteringen i smartphones og andre komponenter 

udvikles i tæt samarbejde med kunder og andre systemleverandører, hvorved man undgår misforståelser, 

og dermed er FPC produkt direkte anvendeligt for en given producent. Dette svækker samtidig kundens 

forhandlingsmagt, da man ved et samarbejde er mere eller mindre forpligtet, både psykologisk og 

økonomisk, da man ikke kan regne med samme integration fra andre leverandører. 

En ting er at udvikle disse komponenter, men en ligeså vigtig del er at sikre, at den teknologi man har 

udviklet ikke kan misbruges af konkurrenter eller ”piratkopister”. Dette gøres nemmest ved at sikre, at der 

er mulighed for søgsmål, hvis nogle skulle bryde ophavsretten. Derfor sikrer FPC deres produkter og 

teknologier med patenter, der sikrer, at deres viden ikke bliver stjålet. FPC opkøber desuden patenter hos 

tredjemand, der herved letter arbejdet med nye produkter og teknologier. 

FPCs produktionsstrategi er at udvikle deres komponenter i tæt samarbejde med udvalgte 

underleverandører. Samtidig overvåges og budgetteres deres salg og efterspørgsel i tæt kontakt med deres 

kunder og distributører. 

Marked- og salgsstrategi er en massiv markedsføring af fingerprintsensorer med størst fokus på 

smartphone producenter(OEM). Andre modulproducenter er også i fokus, hvor FPC kan levere sensorer der 

kan monteres i moduler fra andre producenter, der primært også anvendes til smartphone eller andre 

bærbare enheder, men også andre vertikale markeder indenfor kreditkort, låseproducenter og 

registreringssystemer. Salgsstrategien er direkte salg til producenter, altså udelukkende B2B. For at modne 

markedet deltager FPC direkte i udviklingsprojekter med smartphoneproducenter mv. Den geografiske 

markedsudvikling sker primært i Asien, specielt Kina, men også andre asiatiske markeder, USA og Europa er 

markeder i udvikling og med potentiale for større penetrering. 

1.1.5 Organisationsstruktur 

FPC udvikler år for år deres organisation, så den kan modsvare de udfordringer som PFC møder. Dette 

betyder bl.a., at FPC erhverver sig teknologier og patenter, både ved direkte køb af enkelte patenter, men 

også gennem opkøb af hele virksomheder. FPC opkøbte i 2014 den svenske design og udviklings 

virksomhed Anacatum Design AB, og har på den vis styrket deres R&D afdeling betydeligt.16 Yderligere har 

FPC i 2014 udvidet deres kundeservice og afdeling for kundeprojekter, for at kunne levere unikke løsninger 

                                                           
16 FPC årsrapport 2014, side 20 
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til og med deres kunder. Derudover har nye medarbejdere styrket hele organisationen gennem 2014 og 

2015.17  

1.1.6 Ejerstruktur 

Ejerstrukturen for FPC er som følger: 

 

Figur 3 - Ejerstruktur Fingerprint Cards - Kilde: Årsrapporten 2015 side 43 

Som det fremgår, fordeler ejerstrukturen sig primært på private investorer med 70 % af aktiekapitalen18. 

Derudover ejes FPC af finansielle virksomheder, især forsikrings- og pensionsselskaber, der udgør lidt over 

20 %. Disse to store ejergrupper kan have modstridende interesser, da de private investorer typisk har en 

kortere tidshorisont end de institutionelle. 

1.1.7 Konkurrenter 

FPC laver primært fingerprintscannere til smartphones. På dette marked er de dominerende, og stort set 

kun Apple og Samsung19 får leveret scannere fra andre virksomheder, af hhv. Authentec og Synaptics. 

Derudover findes en lang række mindre selskaber, for hvem regnskaberne er lige så røde som FPCs var det 

for få år siden. Dermed er det svært at bestemme de konkurrenter, der er mest sammenlignelige, men 

dette uddybes i kapitel 2 under konkurrentanalysen. 

                                                           
17 FPC Kvartalsrapport 2015 Q3 og Q4 
18 Det antages at ”Shareholders residing outside Sweden” består af private investorer  
19 Apple og Samsung udgør 35-40 % af smartphonemarkedet 
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Kapitel 2 – Den strategiske analyse 

Dette kapitel vil beskrive det marked som identificeres som FPCs, definere de rammer som FPC arbejder 

indenfor, og se på hvordan FPCs styrker og svagheder kan matche de muligheder og trusler der er i 

markedet. 

2.1 Markedet 

Dette afsnit afgrænser det marked, hvori vi ser FPC operere. Samt beskriver på de dele af markedet, som er 

penetreret og det potentielle marked for FPC. 

2.1.1 Markedsdefinition 

FPC producerer fingerprintsensorer, der typisk anvendes til verifikation af personens identitet. Den 

erstatter dermed de passwords og PINkoder der ellers anvendes, vha. den teknologi der kaldes biometrics. 

Biometrics defineres som ”*…+measurable physical and behavioral characteristics that enable the 

establishment and verification of an individual’s identity”20.  Altså er biometrics alle teknikker, der kan 

verificere en persons identitet ud fra unikke målbare fysiologiske træk eller adfærd. Dette indsnævrer 

desværre ikke størrelsen af markedet – tværtimod. 

Biometrics er både fingerprint, DNA, iris-identifikation, stemmegenkendelse, håndaftryk, 

underskriftsgenkendelse osv. Disse kan opdeles under de fysiologiske og de adfærdsbestemte, hvor 

fingerprint grupperes under de fysiologiske metoder. Ser vi på teknologier, der med succes anvendes i 

verifikation af en persons identitet, og anvendes i produkter som smartphones, pc’er, tablets og kreditkort, 

er det fingerprint, iris-scannere og ansigtsgenkendelse, der indsættes som forbrugerens ekstra 

sikkerhedsbarriere på deres enhed.  

Produktmarkedet defineres, som smartphones (inkl. tablets) og kreditkort, da disse produkter er dem med 

den nuværende største anvendelse, og fremtidige mulighed for anvendelse af biometrisk verifikation inden 

for en overskuelig årrække. Vi udelukker ikke, at anvendelsen af biometrisk verifikation kan ske på andre 

produkter, specielt når vi ser udviklingen og implementeringen af Internet of Things21, der ser ud til at blive 

en realitet for os alle i den ikke så fjerne fremtid. Det er dog kun spekulation om, hvordan dette 

marked/markeder vil udvikle sig, og hvordan forbrugerne vil tage det til sig, hvorfor vi ikke ser nogen værdi 

i at kigge på de anvendelsesmuligheder der eventuelt kommer med dette marked/markeder. 

                                                           
20 biometricupdate.com/201601/what-are-biometrics-2 
21 internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT 



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 21 of 135 
 

Iris-scannere anvendes i øjeblikket kun af Microsoft, der i efteråret 2015 lancerede de første to 

smartphonemodeller med iris-scannere.22 Samtidig har Microsoft ikke installeret fingerprintsensorer i 

nogen af deres modeller, og vi antager dermed, at Microsoft vil anvende iris-scanneren, hvor andre 

producenter anvender fingerprintsensorer.23 Dette kan derfor blive en trussel i fremtiden, hvis flere 

producenter fraviger fingerprint som biometrisk verifikation. 

Det samme er gældende for ansigtsgenkendelse, hvor Samsung har indgået samarbejde med 

biometrigiganten Morpho (Safran) om installation af ansigtsgodkendelse i alle Samsung telefoner og 

muligvis i alle Android og IOS telefoner.24 Det skal dog for nærværende ses som en ekstra feature til at 

lukke apps osv. op, da Samsung har samarbejde med Synaptics om levering af fingerprint til nogle af deres 

smartphones.25 Dermed er ansigtsgenkendelse mere et supplement end et alternativ til fingerprint, dog en 

teknologi, der på længere sigt kan blive et alternativ. Om Samsung overvejer at forlade 

fingerprintteknologien kan vi ikke konkludere, men hvis flere producenter vælger andre biometriske 

verifikationsmetoder, kan luften hurtig ryge ud af FPC ballonen. 

Dette leder os ind på den sidste teknologi, fingerprint, og det marked som vi vælger at definere som FPCs 

marked. Det gøres både af hensyn til opgavens omfang, strukturen og forståeligheden af FPCs forretning. 

Dermed har vi indsnævret feltet af konkurrenter og anvendelsen af sensorerne gennem produktmarkedet, 

smartphones og kreditkort, samt teknologien, fingerprint. 

2.1.2 Det penetrerede og det potentielle marked 

FPC handler udelukkende B2B, og vi inddeler derfor markedet i produktmarkeder. Dette vil begrænses til 

produktmarkeder, hvor FPC står stærkt, og de produktmarkeder(smartphone og kreditkort), hvor FPC i 

fremtiden har en mulighed for også at blive en markant spiller. 

2.1.2.1 Kreditkort 

Betalingskortmarkedet er koncentreret på en håndfuld virksomheder, og ses som et af de markeder, hvor 

fingerprint vil bryde igennem snarest. I 2014, var Visa, MasterCard og UnionPay de helt store på markedet. 

Visa og MasterCard står rigtig stærkt i den vestlige del af verden, hvorimod Unionpay står stærkt i specielt 

Asien. MasterCard og Visa har begge et ønske om at anvende fingerprintsteknologi i deres kreditkort, 

hvilket gør markedet særligt spændende for en virksomhed som FPC. UnionPay har indtil videre ikke 

kommet med nogen udmeldinger omkring fingerprint til deres kort, hvilket kan skyldes, at de ønsker Visa 

                                                           
22 techtimes.com/articles/microsoft-preparing-more-devices-with-iris-recognition-after-windows-10-powered-lumia-950-lumia-950-xl.htm 
23 arstechnica.com/gadgets/2015/10/flagship-windows-phones-at-last-the-iris-scanning-lumia-950-950xl/ 
24 morpho.com/en/media/20160218_samsung-sds-deploy-morphos-facial-recognition-technology-online-authentication 
25 biometricupdate.com/201504/synaptics-confirms-fingerprint-sensor-in-samsung-galaxy-s6-reports-quarterly-results 
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og MasterCard får systemet til fungere først, og derefter trænge ind på markedet, eller at de blot ikke har 

valgt at offentliggøre et eventuelt samarbejde. Goodix26, der bl.a. har hjulpet AliPay(Alibaba) med deres 

fingerprintverifikation, leverer på nuværende tidspunkt fingerprintteknologi til UnionPays produkter, bl.a. 

online transaktioner, men der er ikke konkret information om det gælder udviklingen af kreditkort.27  

 

Figur 4 – Transaktioner fordelt på kreditkortselskaber - Kilde: The Nilson Repport 

Fingerprintsteknologien er stadig i opstartsfasen, når det gælder implementering i andre produkter, og 

MasterCard har derfor valgt kun at igangsætte mindre projekter i forskellige lande. MasterCard har blandt 

andet testet deres kreditkort med fingerprint i Norge og England28. Et større pilotprojekt blev sat i gang i 

Holland i 201529, med anvendelse af fingerprint til verifikation af online transaktioner, hvor resultaterne fra 

denne undersøgelse er blevet publiceret i februar 201630. Resultaterne viser, at forbrugerne generelt er 

glade for at anvende biometriskteknologi til verificering ved bl.a. transaktioner. Resultaterne viser desuden, 

at forbrugerne er meget positivt indstillet overfor anvendelse af biometriskteknologi, der kan øge 

sikkerheden. 90 % af testpersonerne ville gerne anvende fingerprint i stedet for pinkoden, 75 % mente at 

det øgede sikkerheden for forbrugeren, og 95 % af testpersonerne mente, at fingerprint gjorde det lettere 

at lave transaktioner.   

Man skal være opmærksom på, at i pilotprojektet i Holland blev fingerprintsteknologien anvendt vha. 

smartphones. Hvis man kan undgå fingerprintsensor på kortet, når man handler online, så vil det muligvis 

reducere chancen for, at fingerprint på kreditkortet vil få sit store gennembrud. Morpho (Safran) har på 

nuværende tidspunkt produktet ”Morphowave”, der er en scanner, som kan scanne fire fingeraftryk og 

                                                           
26 Fingerprintproducent, uddybes i konkurrentanalysen 
27 planetbiometrics.com/article-details/i/3850/  
28 telegraph.co.uk/finance/personalfinance/borrowing/creditcards/11182904/Fingerprint-credit-cards-to-replace-PIN-numbers.html  
29 newsroom.mastercard.com/eu/nl/press-releases/netherlands-first-test-country-for-credit-card-payments-with-identity-recognition-2/  
30 newsroom.mastercard.com/news-briefs/dutch-people-prefer-biometric-payments/  
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verificere dem på et sekund.31 Dette kunne erstatte kreditkortterminaler i butikker. Dermed har 

kreditkortet både konkurrenter til betaling i fysiske butikker og på nettet. Hvorfor man umiddelbart kunne 

tro, at fingersensoren på kreditkort, vil blive overflødigt, men det er slet ikke sikkert. Hvis man skal anvende 

scanneren, som Morpho har, så vil det med al sandsynlighed medføre, at man skal have en utrolig stor 

database med fingeraftryk liggende i skyen. Dette kan give problemer for sikkerheden, da man er voldsomt 

eksponeret overfor et hackerangreb. Vi har før set, at databaser kan blive hacket. Selv med større fokus på 

sikkerheden, er en koncentration af så megen data det samme sted en stor risiko. Hvis fingeraftrykket 

derimod er på et kort er det meget lettere at have en lukket system, da verifikationen sker lokalt på kortet. 

Implementering af fingerprint for kreditkort kan ske ganske nemt. Det skyldes, at terminalerne ikke 

behøver udskiftning før fingerprint kan anvendes, men kan anvendes som de er. Terminalen søger en 

bekræftelse for, at det er den rigtige ejer, der anvender kortet, om det er en pinkode eller et fingeraftryk er 

underordnet. Når forbrugerne er positivt stemt overfor produktet og teknologien, så er der gode 

muligheder for at se fingerprint på de kommende kreditkort, hvor nem implementering og høj convience 

skal sikre vejen for succes. 

Betalingskortets fremtid er usikker. Mange spår smartphonen, som det værktøj, der vil foretage 

transaktioner i fremtiden. Nets udtaler i Berlingske, at de forventer mobilen vil overtage 40-60 % af 

transaktionerne fra betalingskortene i 2020.32 Hvis det gør sig gældende vil man se et marked på skrump, 

men det vil samtidig øge efterspørgslen efter fingerprint til smartphonen.  

Selv om det er Nets overbevisning, at transaktioner fra smartphonen er det nye, så er det langt fra sikkert, 

at dette bliver løsningen, og i hvert fald ikke fra den ene dag til den anden. Vi ser flere muligheder for 

anvendelse af smartphonen f.eks. MobilePay bliver anvendt i danske butikker, som en del af en større 

global trend. Kan man helt undgå pinkode ved at vælge telefonen fremfor kortet vil dette kunne gøre 

denne forskel.  

Der skal dog ændres på forbrugernes adfærd, hvis man skal gå fra kreditkort til smartphone, hvilket vil 

kræve, at forbrugeren kan se en klar fordel ved at foretage dette skift. Sammenlignet med et kreditkort, der 

kan foretage transaktioner med fingerprint, så vil man ikke øge convience markant ved at skifte fra kort til 

smartphone – tværtimod. Man skal sandsynligvis have en app, der skal åbnes, som derigennem klarer 

betalingen, altså øget tidsforbrug. Betalingskortet er et lukket system, der ikke er koblet til nettet, hvormed 

sikkerheden er større for betalingskortet. 

                                                           
31 morpho.com/en/media/20160223_morpho-works-visa-advance-biometric-authentication-solutions-payment  
32 business.dk/finans/dankort-ejer-mobilen-overtager-dankortets-plads-inden-for-faa-aar  
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2.1.2.2 Smartphone 

FPC har siden smartphoneproducenterne (OEM) begyndte at lege med fingerprintteknologi i deres 

telefoner været foretrukket af producenterne. Dette skyldes FPC pioneriske ageren indenfor denne 

teknologi, der har resulteret i, at FPC er blevet dominerende på verdensmarkedet for fingerprint til 

smartphones, når der ses bort fra Apple og Samsung, men udviklingen ser nu ud til at vende. FPC har de 

seneste år nydt godt af at være first mover på smartphonemarkedet, men teknologiudviklingen for 

software og hardware har muliggjort, at konkurrenter kan tage markedsandele fra FPC inden for kort tid. 

Det skyldes, at teknologien er blevet mere ensartet, og der ikke er de store forskelle topproducenterne 

imellem, og fremadrettet vil denne forskel kun indsnævres. Dermed vil FPC first mover advantage aftage 

relativt hurtigt, da markedet er blevet mere ensartet.33 

Ser man på en virksomhedsanalyse lavet af Carnegie i september 2015, baseret på 2014 tal, ser man 

tydeligt, at FPC sidder på markedet, og stort set alle smartphoneproducenter får deres fingerprintsensorer 

fra FPC.34 For 2015, som omsætningen også viser, er der ikke problemer for udbredelsen af fingerprint for 

FPC, men hvad fremtiden byder, er dog mere usikkert, og der må tages højde for en lavere markedsandel, 

når der budgetteres. 

Tablets og smartphones håndterer vi under samme marked, da der ikke er forskel for FPC, om man skal 

levere til smartphone eller tablet, det er samme krav der stilles, og samme opgave der skal løses. Samtidig 

er langt de fleste producenter af smartphones også dem, der laver tablets, så det er stort set samme 

kunder, der skal serviceres. Man vil her forvente, at producenter af smartphones og tablets anvender 

samme hardware i de to produkter, da det alt andet lige vil kunne give dem en indkøbsbesparelse. 

2.1.3 Markedsandele og markedsvækst 

Her vil størrelsen og værdien af smartphone- og kreditkortmarkedet blive gennemgået, derudover vil 

væksten på markederne, samt FPCs nuværende og den potentielle markedsandel blive beskrevet. 

                                                           
33 di.se/artiklar/2015/12/9/ledare-ingen-fordel-vara-forst/ 
34 Carnigie virksomhedsanalyse, side 25 
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2.1.3.1 Kreditkort 

 

Figur 5 - Antal udstedte kreditkort og fordeling - Kilde: The Nilson Report 

Det er svært at afgøre, hvor mange kort der er på verdensplan, da statistikker hovedsageligt har fokus på 

transaktioner, men ifølge The Nilson Report fra 2013 så skulle der være 20,5 mia. kreditkort i 2017. Det er 

ikke sikkert, at alle betalingskort, vil have en fingerprintssensor, men selv hvis det blot er 50 % af kortene, 

der har denne teknologi, så er det et marked på ca. 10 mia. styk. En fuld penetrering af markedet vil 

sandsynligvis tage relativ lang tid, da betalingskortet skal fornyes hver 4-5 år, hvormed en naturlig 

penetrering af markedet vil tage nogle år, hvis alle nye kort udstedes med fingerprint. En større 

efterspørgsel fra forbrugerne kan dog fremskynde processen. Der er ganske store vækstrater for 

betalingskort, hvilket er naturligt, når velstanden på verdensplan er stigende. Dette kan få penetreringen af 

markedet til at gå hurtigere, da nye kunder kan starte med fingerprint på deres kreditkort fra starten.  

Betalingskortmarkedet har stort potentiale, hvor forbrugerne er positivt stemt for den nye teknologi til at 

øge sikkerheden. Fingerprintsensoren på kortet kan gøre det lettere at have et lukket system, og dermed et 

mere sikkert system, hvilket taler for fingerprintteknologi på kortet. Betalingskortmarkedet har dermed 

stort potentiale, men samtidig stor usikkerhed.  

Fingerprint vil komme mere simpelt kortmisbrug til livs, da afluring af betalingskortkoden ikke længere vil 

være et problem, men en lang penetreringsperiode kan medføre, at man muligvis vil se andre teknologier 

blive anvendt i stedet for fingerprint eller kreditkortet vil blive erstattet af en alternativ betalingsform.  
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2.1.3.2 Smartphone 

Smartphone markedet har været i konstant vækst siden den første iPhone blev præsenteret i 2007. I 2015 

steg antallet af solgte smartphones med 10,3 % til 1.293 milliarder enheder, og ser vi på forecastet for det 

kommende år forbliver væksten omkring de 10%.35 

Tabel 2 - Top 10 smartphoneproducenter - Kilde: Trendforce 

 

Som noget meget interessant viser denne tabel en negativ tendens for Samsung og Apple, men en generel 

positiv tendens for salget af smartphones. For FPC er dette positivt, da størstedelen af producenterne, 

udover Apple og Samsung, får leveret fingerprint sensorer fra FPC. Specielt de kinesiske producenter har 

taget FPC til sig, hvor fire ud af fem af de største kinesiske producenter (Lenovo, Huawei, Xiaomi, OPPO) 

anvender sensorer fra FPC. 

Tabel 3 - Top 5 kinesiske smartphoneproducenter - Kilde: Trendforce 

 

Ydermere ser vi en mulig stagnering af antallet af solgte smartphones i vesten.36 Hvilket betyder at væksten 

fremover vil være størst i eksempelvis Asien, hvor FPC står meget stærkt. Den norske investeringsbank ABG 

                                                           
35 press.trendforce.com/node/view/2265.html 
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Sundal Collier mener dog, at FPCs markedsandel i Kina indenfor en kort årrække vil ende omkring 10 %, 

hvor de i 2016 spås 60-70% af markedet. Dette skyldes, som de udtrykker det, ”en hær af asiatiske 

copycats”37, der vil overtage deres markedsandel. Dette scenarie er set før, hvor kinesiske virksomheder 

typisk har det lettere på hjemmemarkedet end deres udenlandske konkurrenter. Men dette scenarie 

kræver, at de kinesiske producenter kan levere fingerprintscannere af nogenlunde samme kvalitet som FPC. 

Og selv med et fald i markedsandele kan omsætningen styrkes, hvis man skal tro FPCs forecast om det 

potentielle smartphone marked med fingerprint de næste par år.38 

 

Figur 6 - Potentielt marked for fingerprint - Kilde: FPC investorpræsentation 4. feb 2016 

De forudser et markant forøgelse i antallet af smartphones med indbygget fingerprintsensor, og kan de 

formå at vokse med dette marked, har smartphone markedet potentialet til at blive en guldko for FPC.  

2.1.4 Prisudviklingen for fingerprint sensorer 

Fingerprint er en forholdsvis ny teknologi til anvendelse i større skala, og priserne har derfor været høje og 

marginerne har lige så været i den høje ende. Når teknologien bliver standardiseret, og konkurrencen 

herved bliver øget, presser producenter hinanden på prisen og kunderne deltager med glæde i denne 

priskonkurrence. Heri ligger de største trusler for FPC, at de bliver presset ud af markedet af billigere 

producenter, og dermed mister kunder. FPC har fokus på omkostningerne, og kan potentielt være med i en 

hård priskrig, men kan på sigt være tvunget til at flytte deres produktion og/eller opkøbe andre 

producenter. Carnegie forventer i den sammenhæng, at prisen vil reduceres de kommende år med 50-60 

%39, og andre mener, at prisfaldet for 2016 vil være omkring 40 %40. Dermed er der lagt op til markante 

ændringer i marginerne for fingerprintvirksomheder. Reduktionen i prisen er dog forventelig, da al 

                                                                                                                                                                                                 
36 ccsinsight.com/press/company-news/2183-smartphone-sales-to-peak-in-western-markets-in-2017-as-they-enter-new-phase-of-maturity 
37 privataaffarer.se/borsguiden/fingerprint-cards-abg-sundal-tar-upp-bevakning-satter-salj-839873 
38 fingerprints.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/FPC-Q4-15-Earnings-Presentation.pdf 
39 Carnegie virksomhedsanalyse,  side 24-26 
40 biometricupdate.com/201601/fingerprint-sensor-prices-expected-to-drop-in-2016 
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teknologi falder i pris i takt med udbredelsen. Det må derfor forventes, at prisen falder mod 2023 til et leje 

omkring 50 % af den nuværende pris. 

2.1.5 Udviklingen af nye markeder 

For at FPC kan opretholde deres fremtidige vækst skal de også finde nye markeder til afsætning af sensorer. 

Specialet fokuserer ikke meget på de andre og nye markeder, men de kan ikke ignoreres i den fremtidige 

indtjening for FPC. Om det bliver låse til døre, biler eller helt andre markeder kan vi ikke fastslå, men der vil 

helt naturligt komme indtægter fra andre kanaler end smartphones og kreditkort. Dermed bør der 

indregnes et tillæg til omsætningsvæksten fra andre og nye markeder. 

2.2 PEST-analyse41 

PEST-analysen sætter fokus på eksterne faktorer, der har indflydelse på FPCs performance. Analysen skal 

identificere de eksterne faktorer, som kan og vil påvirke FPC og deres forretning. Gennem analysen vil vi 

beskrive de forhold som vi mener, har størst indflydelse ud fra vores vurdering. 

Forbrugernes modtagelse af fingeraftryksteknologien er afgørende for penetreringen af markedet. 

Fingerprint løser et sikkerhedsproblem og giver øget convience, men der kan opstå scenarier, der vil kunne 

skade penetreringen af markedet. PEST-analysen ønsker at se på, hvilke eksterne faktorer, der kan øge og 

begrænse penetreringen for fingeraftryk og særligt for smartphonemarkedet. Man skal være opmærksom 

på, at fingerprintsmarkedet hovedsageligt består af smartphonemarkedet, hvormed udviklingen på 

smartphonemarkedet vil blive inddraget i PEST-analysen, da den har stor indflydelse for udbredelsen af FPC 

fingeraftrykssensorer.  

2.2.1 Politisk 

FPC opererer hovedsageligt i det asiatiske marked, 

hvor størstedelen af deres omsætning kommer fra. 

Men med hovedsæde i Sverige betaler FPC skat i 

Sverige, hvilket medfører en selskabsbeskatning på 

22 %. Dette gør Sverige til et land med en relativ lav 

selskabsskat, hvis man sammenligner med andre 

Europæiske lande og USA. Kombineret med et højt 

uddannelsesniveau er det grobund for en velsmurt 

                                                           
41 Marketing Management, side 174 

Figur 7 - Selskabsskat verden over (2014)- Kilde: visual.ly 
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virksomhedsmaskine. De har dertil fordelen af, ikke at være et amerikansk selskab, da det både er alment 

kendt og undersøgt af Reuters, at det har negativ påvirkning på det kinesiske marked, hvis virksomheden 

kommer fra USA.42  

FPC har Kina som det absolutte hovedmarked og over 90 % af den samlede omsætning kommer fra Asien, 

det medfører en stor usikkerhed omkring valutaudsving. FPC opererer dog med et princip om, at køb, 

produktion og salg foregår i USD, eller bliver hedged op til 90 % gennem USD. Disse foranstaltninger 

minimerer risikoen fra store valutaudsving.43 

2.2.1.1 Sikkerheden i et fingeraftryk 

Fingerprintssensorer har stort potentiale, for nu primært på smartphone markedet, hvor FPC og andre har 

store forventninger til den nære fremtid, da sensorerne bliver, og kan anvendes i en lang række funktioner i 

en smartphone.  

Men hvordan er sikkerheden generelt i en smartphone, og øger man ikke bare puljen af personfølsomme 

data på vores smartphone, ved også at koble et eller flere fingeraftryk til vores telefon? 

Den mulige privatlivs- og sikkerhedsskandale der udspilles mellem Apple og FBI sætter mange steder gang i 

den udvidede debat omkring sikkerheden i en smartphone, og hvem, hvis nogen, der skal have adgang til 

disse data. 

Apples CEO Tim Cook har for nylig udtalt ”Der er sandsynligvis mere information om dig på din telefon, end 

der er i dit hus”.44 Hvilket er foruroligende, når man ser på de sikkerhedsforanstaltninger, man foretager på 

sit hus og ens computer, mens kun de færreste har et antivirus program eller lign. på deres telefon. 

Løsningen her kunne være fingeraftrykket, en forbedret lås til de mest følsomme steder på din telefon, der 

dermed kunne reducere sandsynligheden for uautoriseret adgang til personlige oplysninger eller bankkonti. 

Men hvor stor sikkerheden reelt er, når man udruller fingeraftryk på verdensplan vides ikke. 

For bare få år siden kunne man nemt snyde både 2D og 3D fingeraftrykslæsere, hvilket Apple fik gjort i 2013 

på deres iPhone 5S45. Og markedet er først ved at tage fart og blive rigtig stort, hvilket i fremtiden vil få 

flere ”bad guys” til at forsøge lykken med at hacke fingeraftryk. Sikkerheden er dog blevet markant højere, 

og forbedres for hver ny model der rammer markedet. Men hackningen af fingeraftryk forsætter med at 

                                                           
42 reuters.com/article/fingerprint-cards-competition-idUSL8N12X1HD20151102 
43 FPC årsrapport 2014, side 29 
44 borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/135914/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czoxMDoic21hcnRwaG9uZSI7fQ,, 
45 computerworld.dk/art/228340/efter-iphone-hack-derfor-er-fingeraftryks-laeser-stadig-smart 
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blive forfinet og tilpasser sig producenternes sikkerhedsforanstaltninger. På sikkerhedskonferencen Black 

Hat demonstrerede eksperter fra firmaet Fire Eye, at de gennem software fejl og andre huller kan få adgang 

til de gemte fingeraftryk på Android telefoner. 46 En svaghed der var størst i det mest anvendte styresystem 

– Android – der også anses som det mest usikre, men kun fordi brugerbasen er størst på Android. Så når 

brugerbasen af fingeraftryk bliver tilpas stor, kunne man forestille sig et større sikkerhedspres fra 

ondsindede personer. 

Der er mere end en måde at hacke et fingeraftryk på, man kan hacke en database med fingeraftryk, 

hvormed man får adgang til en række fingeraftryk. Dette skete i sommer for et statsligt amerikansk 

personalekontor, hvor hackerne fik adgang til 21,5 millioner fingeraftryk47. Dette kan give store problemer i 

fremtiden, hvis disse fingeraftryk bliver anvendt som sikkerhed til en smartphone eller bankkonti. For når 

man først har ”mistet” sit fingeraftryk, så kan man ikke få et ”nyt”, man kan ikke bare få en ny finger. Der er 

dog mulighed for at anvende et fingeraftryk fra en ny finger, men mennesket har kun ti fingre, så hvis det 

viser, at sikkerheden ikke er tilstrækkelig, er dette ikke en holdbar situation. Dermed kan fingerprint blive 

politisk blacklisted, da den skrøbelige sikkerhed, potentielt kan blive en trussel for borgere og landes 

sikkerhed. 

2.2.1.2 Overvågning 

Hvis fingeraftryk teknologien slår igennem vil det medføre store databaser med fingeraftryk. Dette skaber 

både problemer for privatlivet og sikkerheden, da hackere vil have adgang til dit fingeraftryk, men samtidig 

vil myndighederne have det, hvilket, hvis de anvender det, eliminere retssamfundet og privatlivet.  

Fra 1. januar 2012 skal der være fingeraftryk i alle nyudstedte pas i Danmark til personer over 12 år.48 I 

starten af 2015 blev 11.000 nye pas udstedt med fejl, det skyldtes en teknisk fejl hos det private firma 

Scantech, der administrerer pasdataen49. I 2012 undlod CSC at beskytte danskernes personfølsomme data i 

form af CPR-numre tilstrækkeligt, det resulterede i flere millioner CPR-numre var tilgængelige for 

uvedkommende i over tre måneder. Dertil kan man så stille spørgsmålet om sikkerheden er god nok hos 

dem, der skal beskytte vores ekstra sikkerhed mod sikkerhedsbrud. 

I Danmark og mange andre lande er der modstand mod opbevaring af denne type data hos myndigheder 

eller lign., hvor dataene puljes og ikke beskyttes. For selv om politiet ville være glade for den ekstra hjælp til 

                                                           
46 dr.dk/nyheder/viden/tech/mobil-hackere-kan-stjaele-dit-fingeraftryk 
 
47 dr.dk/nyheder/viden/tech/hackere-stjaeler-56-millioner-fingeraftryk 
 
48 version2.dk/artikel/nu-bliver-dine-fingeraftryk-gemt-i-passet-33494 
49 dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommuner-har-udstedt-naesten-11000-pas-med-fejl 
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efterforskningen, vil det bare bevæge os endnu mere mod et overvågningssamfund a la romanen 1984, 

hvilket ikke mange, der sætter sig ind i disse problematikker, ønsker. Disse kan medføre, at folk fravælger 

telefoner der har fingeraftryk, da de ikke ønsker at blive overvåget i sådan en grad. I USA har man allerede 

et fingeraftryksregister, men i lande, hvor dette ikke gør sig gældende, og man ikke har interesse i, at der 

skal være databaser med fingeraftryk, kan det give problemer for FPCs afsætning. Derudover kan det blive 

en glidebane i forhold til andre sikkerheds- og overvågningsproblemstillinger, da man i større grad kan 

verificere hvem der anvender telefonen eller PCen, hvilket vil gøre bigdata mere værdifuldt. Spørgsmålet 

er, hvor mange der går op i overvågningen og deres egen sikkerhed, og om der opstår flere bad cases, der 

kan sætte særlig fokus på området, hvilket ville være et hårdt slag for fingerprintmarkedet. 

2.2.1.3 Større sikkerhed på finansielle transaktioner 

Udviklingen har flyttet en stor del af kriminaliteten fra gaden til nettet. Hackere kan tilgå al information, der 

på den ene eller anden måde er koblet til internettet. Hvis de først sætter sig et mål om indbrud, er der ikke 

meget hverken den almindelige borger eller politiet kan gøre. Det betyder, at vi lige nu befinder os i ”det 

vilde vesten”, når det gælder internettet. Dermed kunne man, indenfor den nærmere fremtid, forestille sig, 

at stater og finansielle institutioner vil kræve en højere sikkerhed, når kunderne foretager finansielle 

transaktioner. Denne løsning kunne være en lovpligtig fingerprintverificering på kreditkort, og ser man på 

Danmark, kunne NemID snart være opgraderet til en ”random number generator” med fingerprint.50 

2.2.2 Økonomisk 

2.2.2.1 Fingerprintsensorer og smartphones 

Fingerprintsensorer bliver hovedsageligt anvendt på smartphonemarkedet, og det udgør næsten hele 

omsætningen for FPC. Dermed vil eksterne faktorer, der påvirker smartphonemarkedet i høj grad påvirke 

fingerprintmarkedet, da en større efterspørgsel efter smartphones, alt andet lige giver større efterspørgsel 

efter fingerprintsensorer.  

2.2.2.2 Samsung & Apple 

Samsung og Apple er de helt store aktører på smartphonemarkedet. To virksomheder FPC ikke har som 

kunder, og med al sandsynlighed ikke får. Begge har et stærkt samarbejde med en fingerprintproducent, 

hvor Apple har opkøbt deres producent. Det virker derfor usandsynligt, at FPC skulle have mulighed for at 

få dem som kunde. Carnegie nævner Samsung som en teoretisk mulig kunde for FPC på baggrund af 

Samsungs problemer med deres fingerprintsensorer51, hvormed det kunne åbne døren for et eventuelt 

                                                           
50 homatic.dk/media/security3.pdf 

51 Carnegie virksomhedsanalyse, side 14 
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samarbejde. Det virker dog meget usandsynligt, selv om Samsung har haft massive problemer med deres 

fingerprintscannere i deres nyeste model.52 

2.2.2.3 Geografisk eksponering 

FPC har været særlig orienteret mod det asiatiske marked, hvilket fremgår af tidligere regnskaber.53 Det har 

ikke ændret sig i 2015, hvor de nyere samarbejder også har været orienteret mod det asiatiske med bl.a. et 

samarbejde med Xiaomi, og de giver selv udtryk for et fokus på Asien og særligt Kina.54 

Der er blandede forventninger for vækstudviklingen på smartphonemarkedet. I 2014 var der forventninger 

om en stagnering på smartphonemarkedet inden for den nærmeste fremtid55, men ser man på nye tal fra 

2015 har denne udvikling ikke slået igennem endnu. Markedet er steget med ca. 10 %, derudover har 

Samsung generelt performet under niveau, og Huawei har taget markedsandele.56 For 2016 er der også en 

tendens til negative forventninger til salget af smartphones57, men det er for de dyreste modeller, og 

samtidig stiger markedet for de såkaldte phablets58, begge disse tendenser vil påvirke FPC positivt. 

 

Figur 8 - Smartphoneproducenters markedsandel over år - Kilde: statista.com 

FPC er som nævnt mest eksponeret mod det asiatiske marked, hvor forbrugerne i højere grad anvender 

produkter med FPCs fingerprint, og mastodonterne Samsung og Apple står svagere. Dermed er det oplagt 

at se lidt nærmere på, hvordan det asiatiske marked udvikler sig makroøkonomisk. 

                                                           
52 digitaltrends.com/mobile/galaxy-s6-problems-and-fixes/8/ 
53 FPC årsrapport 2014, side 41 
54 FPC årsrapport 2014, side 6 
55 meremobil.dk/2014/03/vaeksten-smartphone-salget-vil-falde-2014/ 

56 mobilsiden.dk/nyheder/salget-af-smartphones-var-rekordhojt-i-2015,lid.35775/ 
57 dr.dk/nyheder/viden/tech/prognose-vigende-smartphone-vaekst-rammer-de-dyreste-mobiler 
58 En blanding mellem en smartphone og en tablet med en skærm str. på 5-6,9 tommer 

http://www.fingerprints.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/Fingerprint_Annual-Report_2014.pdf
http://www.fingerprints.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/Fingerprint_Annual-Report_2014.pdf
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Figur 9 - Markedsandele for smartphoneproducenter 2015 - Kilde: smartphonemarketresearch.com 

Vækstraterne for BNP i Kina er ikke længere tocifret, forventningen ligger i disse år på 6-7 % BNP vækst59, 

men det er stadig markant højere end de vestlige økonomier. Økonomier som Sydkorea, Taiwan og Japan 

ligner mere de Europæiske standarder for BNP vækst, der ligger mellem 1,5 % og 3 %.  

Den voksende velstand i Kina, medfører en voksende middelklasse, der gør det kinesiske 

smartphonemarked mere attraktivt, da nye købere kommer ind på markedet. Dermed er det ikke blot 

opgradering af telefonen, men en helt ny kundegruppe der indtræder på markedet, men effekten af dette 

virker nu til at være aftagende. 60 Det er et problem for FPC, da Samsung og særdeles Apple har rigtig godt 

fat i de kunder, der foretager opgraderinger, hvormed sådan en tendens kan påvirke FPC negativt.  

På kreditkort markedet har FPC samarbejde med Zwipe, der leverer kort til MasterCard. MasterCard og Visa 

sidder markant på kreditkortmarkedet, med kun få andre spillere af betydning.61 Mastercard vil introducere 

fingerprint på deres kreditkort i løbet af 2016. Visa vil også anvende fingerprint, men det er mere usikkert 

om, hvornår det vil ske. Dermed vil fingerprint blive introduceret til kreditkort i fremtiden.  

                                                           
59 raeson.dk/2015/kinas-ny-normal-derfor-aftager-vaeksten/ 
60 wired.com/2015/12/smartphone-growth-is-slowing-thats-great-news-for-apple/ 
61creditcards.com/credit-card-news/credit-card-market-share-statistics-1264.php 
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Der er ingen specifik geografisk eksponering for kreditkort, men introduktionen sker først i Europa, USA og 

Canada på online betaling, men vil senere blive indført på selve kortet.62 På det asiatiske marked kan FPC 

udnytte samarbejdet med Zwipe og MasterCard sammen med deres allerede tætte samarbejde med over 

50 kinesiske banker, hvor FPC allerede leverer intern sikkerhed og verificering.63 Dermed kunne dette blive 

et lukrativt marked, hvis FPC og MasterCard kan penetrere det kinesiske marked, og dermed lægge sig 

foran Visa og UnionPay på det kinesiske marked for kreditkort. 

2.2.2.4 Valutakursfølsomhed 

Da FPC får næsten al deres omsætning fra Asien og især Kina, så medfører det, at FPC er særligt følsomme 

over for valutaændringer. Hvis den kinesiske valuta får store udsving vil det påvirke FPC tydeligt, da det kan 

medføre at deres konkurrenceevne falder, eller at evt. overskud vil være reduceret. Dette er et problem, 

når 95 % af omsætningen stammer fra det asiatiske marked64. Men da FPC enten foretager eller hedger 

deres transaktioner i USD er det ikke en trussel. Dog kan der være nogle udsving i priserne, når vi ser på 

import/eksport af kinesiske varer fra/til andre markeder, og med de største kunder i Kina kan dette påvirke 

FPCs afsætning. Det er dog ikke noget vi ser mere på i denne opgave. 

2.2.2.5 Konjunkturfølsomhed 

Det virker som en realitet, at fremtidens smartphones vil have biometriske verificering, hvor fingerprint er 

det første skridt. Derfor vil konjunkturfølsomheden for fingerprintsensorer i den nærmeste fremtid i høj 

grad være som på smartphonemarkedet. Hvis man ser historisk på smartphonemarkedet, så har det været 

stigende, hvor selv ikke krisen i 2008 var i stand knække væksten for smartphones. Hvormed markedet ikke 

har stor følsomhed overfor konjunkturudsving, da smartphonen udgør et centralt gode for forbrugeren, 

som man ikke er villig til at undvære. I Danmark har der sågar været historier i medierne om studerende, 

der selv med trang økonomi, selvfølgelig har den nyeste telefon fra Apple.  

 

                                                           
62 biometricupdate.com/201603/biometrics-for-access-control-fingerprint-technology-payments-and-facial-recognition-trending-this-week 
63 FPC årsrapport 2014, side 10 
64 fingerprints.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/Fingerprint_Annual-Report_2014.pdf 
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Figur 10 - Andel af smartphones fordelt på styresystem - Kilde: businessinsider.com 

2.2.3 Sociokulturellefaktorer 

Nethandel bliver større og større, da det giver forbrugeren muligheden for at vælge mellem alle varer, 

samtidig med, at butikken altid er inde for rækkevide. Betalingen skal dog også ske over nettet, hvor 

sikkerheden er et afgørende punkt for, om forbrugeren ønsker at foretage sin handel. Her er FPCs mulighed 

for at hjælpe forbrugeren med fingerprint, da det kan øge sikkerheden og være tidsbesparende for 

forbrugeren. Der er dog også ulemper, hvor der særligt tænkes på sikkerheden. 

2.2.3.1 Online shopping 

Online shopping er blevet populært gennem tiden, og har taget store markedsandele fra de fysiske 

butikker, og tvunget mange af dem til at lukke. Online shopping har de senere år set stor vækst, og vil i 

fremtiden tage større og større andel af den samlede handel.65 Det skyldes, at forbrugeren får et stort 

udvalg til en fornuftig pris, og tilmed kan få tilsendt varen inden for en acceptabel tidsperiode. Forbrugerne 

er meget tilfredse med mulighederne ved at foretage indkøb online, hvor sikkerheden ved transaktionen er 

noget af det eneste som forbrugerne er skeptiske ved. Dette er et problem der bliver mere og mere 

relevant, da kriminelle lettere og lettere kan oprette sider, der foregiver at være ægte, og dermed stjæle 

oplysninger fra forbrugeren.66 Dette er positivt for FPC, da deres produkt netop tilbyder øget sikkerhed, der 

samtidig er nemt og billigt for forbrugeren. Det kræver blot, at FPC indgår samarbejde med dem der 

                                                           
65 wwwmetrics.com/shopping.htm 
 
66 asecurelife.com/how-to-spot-a-fake-website/ 
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foretager transaktionerne, så mobilen eller evt. computeren har fingerprintscanner, der kan anvendes til at 

verificere købet af varen. MasterCard, der håndterer mange online transaktioner, har haft stor succes med 

deres test af enten fingerprint eller ansigtsgenkendelse ved online transaktioner i Holland. Dermed kan FPC 

udnytte deres allerede eksisterende samarbejde med Zwipe og MasterCard til at vokse sammen med dette 

marked. Dette vil uddybes nærmere i konkurrentanalysen. 

2.2.3.2 Smartphonens opdeling i brandværdi og pris 

Mange forbrugere ser Apple, som værende det ypperste indenfor smartphones. Det skyldes i høj grad deres 

design, og derudover ligger prisen på et niveau, så man kan skille sig ud fra mængden. Samtidig påvirker 

deres first moving på smartphoneområdet stadig folks opfattelse af iPhone som den ”rigtige” smartphone. 

Apples priser gør dog også, at de udelukker sig fra en del af markedet. Det asiatiske marked har langt større 

fokus på prisen, hvor den indiske producent Ringing Bells har lanceret en model, der koster blot 25 kr.67 Det 

er utrolig billigt for et elektronisk produkt som en smartphone. Det har medført at flere eksperter har sagt, 

at man lider tab ved produktionen til denne pris, og myndighederne foretager undersøgelser for at sikre sig, 

at loven bliver overholdt.68 Flere spekulerer dog i, om den indiske stat støtter produktet for at gennemføre 

og udbrede deres strategi om et mere uafhængigt Indien. Om det er et trick eller funktionel mobil er stadig 

lidt uklart, men det viser tydeligt et enormt potentiale for prisbillige smartphones i emerging markets, 

hvilket FPC kan nyde godt af.  

Når nye kunder i disse markeder kommer ind på smartphonemarkedet, vil de typisk vælge de billigere 

telefoner, da økonomien har afgørende betydning, men senere hen vil man gerne købe noget kvalitet. 

Dermed skulle man umiddelbart tro, at det var optimalt at udbyde de prisefficiente mobiler. Men 

forventninger til fremtiden er, at man i større grad vil se opgraderinger fremfor køb af samme modeltype, 

hvormed der vil komme større fokus på kvalitet fremfor pris, hvilket vil stille Apple relativt bedre på 

markedet.69 Som nævnt tidligere er Apple en urealistisk kunde for FPC, hvormed denne udvikling ikke virker 

optimal, men hvis den større fokus på kvalitet kan smitte af på fingerprintmarkedet vil det muligvis gavne 

FPC, da FPC sensorer er af høj kvalitet.  

2.2.3.3 Digitalbeskyttelse 

Man hører ofte i medierne om, hvordan folk får misbrugt personligt data, da deres digitale produkter ikke 

er tilstrækkelig sikret overfor hacking og anden uautoriseret adgang, dermed vil det være i forbrugernes 

                                                           
67 dr.dk/nyheder/viden/indisk-smartphone-koster-kun-25-kroner 
 
68 money.cnn.com/2016/02/19/technology/india-4-smartphone-freedom-251-ringing-bells/ 
 
69 wired.com/2015/12/smartphone-growth-is-slowing-thats-great-news-for-apple/ 
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interesse at få bedre sikkerhed. For mange kan den øgede sikkerhed virke dyr eller kompliceret i forhold til 

antivirus program på deres computer, men selv ikke dette har de installeret på deres smartphone. 

Forbrugeren vil gerne have hævet sikkerheden nemt og uden for store omkostninger. Men teknologien er 

snart så kompleks, at kun relativt få forstår, og kan sætte sig ind de trusler og sikkerhedsproblemer, der er 

med den større digitalisering, og den convinience der medfølger. Derfor har vi brug for mere sikkerhed – 

uanset om forbrugeren tror det eller ej.  

Fingeraftryk er en oplagt mulighed som første skridt til at øge beskyttelsen hos forbrugeren, da der opnås 

en relativ høj sikkerhed for en relativ beskeden pris. Derudover er det meget brugervenligt, og en teknologi 

der gennem mange år har opbygget sin legitimitet bl.a. gennem politiets anvendelse af dem. FPC har 

dermed et produkt, der vil være stor efterspørgsel efter, hvormed man burde se en høj og effektiv 

penetrering af markedet.  

På nuværende tidspunkt bliver fingerprint primært brugt til at låse smartphonen op, men mulighederne for 

fingerprint som betalings- eller identitetsverificering er oplagt. For ApplePay er det muligt at anvende 

fingerprint70, en mulighed man snart også vil se fra lignende produkter, hvormed efterspørgslen for 

fingerprintsensorer vil blive større hos forbrugeren. 

Fingerprintsensoren giver stor tidsbesparelse for forbrugeren, da man undgår adgangskoder, der ellers ville 

være påkrævet. Der stilles ofte ekstra sikkerhedskrav til smartphonen der er knyttet op til f.eks. et 

arbejdsnetværk, men med en fingerprintsensor, kan dette blive meget lettere. Andre 

verifikationsteknologier som NemID kan som tidligere beskrevet også blive forbedret med fingerprint, men 

det store spørgsmål er stadig om fingerprintet, kan give den sikkerhed der er nødvendig. Dette kræver en 

højere sikring af den bagvedliggende infrastruktur i den digitale verden, så fingerprint ikke bare kan stjæles 

og efterlignes eller omgås.  

Som nævnt i tidligere afsnit er fingeraftryk som beskyttelse ikke helt fejlfri, man har set eksempler på, at 

man kan hacke teknologien. Derudover kommer problematikken med overvågning fra myndighederne, hvis 

man nu logger på sin mobil/computer med fingeraftryk, vil overvågningen på nettet komme endnu tættere 

på. Forbrugeren vil nu give endnu mere viden væk om sig selv – en guldgrube for big data selskaber og 

kriminelle. Forbrugerne er dog gået på kompromis med overvågning før, så det svært at vide, hvor stor 

indvirkning det vil have hos forbrugeren. Men specielt fingerprintet i pas har sat fokus på, om vi virkelig skal 

have denne tværgående nøgle til information om alle borgere. 

                                                           
70 support.apple.com/da-dk/HT201371 
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2.2.3.4 Trådløs betaling 

De fleste banker tilbyder i dag kreditkort med NFC teknologi, der gør det muligt at foretage betalinger 

trådløst med kreditkortet. Et marked som Zwipe og MasterCard kan revolutionere med deres kreditkort 

med trådløs betaling og fingerprint, hvor det i dag stadig kræves, at man taster sin PINkode på større beløb 

eller ved stikprøvekontrol. Dette har betydet, at selv om det er muligt at betale trådløst med sit kreditkort, 

er det ikke mange der anvender metoden, da den kun øger convinience ved en begrænset mængde køb. 

Dette kan dermed øges, hvis man formår at introducere trådløse kreditkort med fingerprintteknologi til alle 

forbrugere uden en ekstra omkostning. 

2.2.4 Teknologisk 

Fingerprintteknologien kan hjælpe forbruger og virksomheder, og giver følgende muligheder: Sikkerheden 

kan øges, omkostningerne reduceres, kommunikation med andre teknologier forbedres, og gøre 

scanningen mere effektiv ved at reducere fejl og optimere performance. Teknologien er langt fremme med 

omkostningsreduktion og effektivitet, hvormed det sandsynligvis ikke vil være her, man ser markante 

ændringer, da de ikke pålægger forbrugeren en ekstra omkostning. Sikkerheden er derimod mere relativ, 

da det er svært at afgøre, hvor sikker en teknologi skal være, før man kan være afhængig af den. Hvis man 

beskytter informationer som bankkonti og andre personfølsomme data, ønskes der den højest mulige 

sikkerhed, hvormed udvikling inde for dette altid være vil meget relevant. Anvendelsen i andre 

sammenhænge kan kræve mindre sikkerhed, men problemet her bliver, at fingerprintet er en tværgående 

nøgle, der både skal bruges på sikre applikationer og samtidig til ikke følsomme ting. Beskyttelsen af en 

persons fingeraftryk er ikke stærkere end det svageste led, da man ikke har samme mulighed for 

udskiftning af sit fingeraftryk. Kommunikationen med andre teknologier som finansielle transaktioner, 

identifikation og lignende er ikke så langt fremme, hvilket bør komme i de kommende år. 

Fingerprintteknologien bliver udviklet kraftigt. Senest er det 3D fingeraftryk, der anvender ultralyd, der er 

blevet udviklet, og brugen af dette under glas og andre overflader. Et 3D fingerprint giver markant højere 

sikkerhed, og når teknologien kan anvendes bag bl.a. glas, så bliver det markant billigere at tilpasse en 

smartphones design, hvormed begge fremskridt har betydning for branchen.71  

2.2.4.1 Teknologiomkostninger 

Hvis man ønsker at komme ind på fingerprintmarkedet, så kræver det kapital, da der skal opbygges høj 

teknologisk knowhow. Mere sandsynligt er, at man har kendskab til teknologien, og ønsker at gå ind på 

smartphonemarkedet, eller at man opkøber teknologien som en del af ens supplychain. Reuters nævner 
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nye spillere på smartphonemarkedet som værende bl.a. IDEX og Next Biometrics72, der allerede har 

knowhow om fingerprintteknologien. Fingerprintteknologien er dermed ikke ukendt for dem, men de har 

blot ikke satset på smartphonemarkedet endnu. IDEX skriver, at de har opbygget knowhow inde for 

fingerprintteknologien over 15 år.73 Dermed kræver det både meget tid og penge at opbygge den fornødne 

knowhow til at komme ind på fingerprintmarkedet. 

Udviklingsomkostninger udgjorde ca. 60 % af omsætningen for FPC i 2014, hvor det i 2015 udgjorde blot 6 

%, hvilket dog skyldes, at omsætningen for FPC er mere end tidoblet i 2015.74 Dette tal virker ikke så 

skræmmende, men andre virksomheder, der ikke er markedsledere, er udviklingsomkostningerne en stor 

del af omkostning, og selv om fingerprint virker sikkert, så er det bevist, at det er muligt at hacke, hvormed 

videreudviklingen af sikkerheden stadig er meget relevant.  

2.2.4.2 Samarbejde med andre teknologier 

På nuværende tidspunkt bliver fingerprintteknologien hovedsageligt anvendt til at låse smartphonen op, 

hvilket er ganske praktisk, da det er lettere for forbrugeren og samtidig øger sikkerheden. Det er ikke 

ligefrem et ”must have” for forbrugeren. Derudover kan man anvende det på Apples betalingsplatform 

ApplePay. Men før det kan blive et ”must have” for forbrugeren er det vigtigt, at mange forskellige aktører 

tager fingerprintteknologien til sig, da det vil øge behovet hos forbrugeren. Den mest oplagte anvendelse af 

teknologien er i forhold til verificering til logins eller transaktioner. Det er vigtigt at indgå samarbejde med 

de aktører på markedet, der står for transaktioner af penge, da det bliver et konkurrenceparameter, at 

fingerprint kan kommunikere med andre teknologier. Men også Internet of Things vil give helt nye 

muligheder for brugen af fingerprint. Betalingsappen fra Danske Bank, Mobilepay, har fornyligt gjort det 

muligt at anvende fingeraftryk som verificering. Det fremgår dog, at det indtil videre kun er Apples 

telefoner, hvor man kan anvende teknologien.75 Man skal ikke undervurdere kommunikation med andre 

teknologier, da det kan blive afgørende for tilvalg/fravalg af en given telefon.  

2.2.4.3 Nyt potentiale 

Man handler ofte online, hvormed det er oplagt, at de fremtidige computere/tablets vil have en 

fingeraftrykssensor. Hvis dette marked kommer i gang, er det store ordrer af fingerprintsensorer man 

kommer til at se, hvilket vil kunne påvirke omsætningen markant. Der er mange producenter der både 
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producerer smartphones og tablets , hvormed et nuværende samarbejde med en aktør kan vise sig som en 

stor fordel, da man har bedre muligheder for at få ordren på et nyt marked. Der vil FPC muligvis være det 

oplagte valg for en række virksomheder på nye markeder, da de allerede har et samarbejde, hvilket er en 

klar fordel.   

Man bør overveje, hvilke andre markeder, der vil kunne blive relevant at benytte fingerprintsensorer. Det 

kunne f.eks. være til biler, hvor man vil kunne anvende fingeraftrykket gennem sin smartphone eller direkte 

i bilen. Volvo har allerede meldt ud, at den traditionelle bilnøgle vil udgå inde for kort tid, men det er endnu 

ukendt, hvad der skal erstatte den.76 Dette er en oplagt mulighed for at anvende fingeraftryk, da dette vil 

give høj sikkerhed. Hvis man ønsker andre skal anvende bilen, så burde det være muligt, at en app vil 

acceptere specifikke brugeres fingerprint. Ved evt. udlejning af bilen vil man i så fald kunne give adgang til 

et specifikt fingeraftryk i en særlig tidsperiode.  

2.2.4.4 Mobilbetaling gennem NFC udfordrer kreditkort 

Kreditkortet kan blive udspillet af smartphones, hvis flere apps begynder at anvende denne trådløse 

teknologi. I dag kendes det mest fra ”Pay” apps (ApplePay, AliPay, MobilePay osv.), men det kan også 

opbygges som et mere traditionelt kreditkort, hvor man udelukkende har betalingsfunktionen vha. en 

terminal. Dette ved vi at Nets, der distribuerer dankortet, arbejder på med lancering i efteråret 2016.77 

Kreditkortet kan blive overflødigt hurtigere end forventet, hvis nationale distributionsselskaber selv skifter 

teknologi.78 

  

                                                           
76 uk.businessinsider.com/volvos-digital-car-keys-are-coming-2016-2?r=US&IR=T 
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2.3 Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen baseres på Portes værdikæde analyse79. Analysen vil vise, hvorledes værdikæden kan 

give FPC en konkurrencemæssig styrke på fingerprintmarkedet. Derudover vil der blive set på, hvordan 

strukturen af værdikæden har indflydelse på FPCs pengebindinger i driften.  

 

2.3.1 Indkøb og indgående logistik  

FPC primære omkostning er til silicium, der anvendes til dele af både processor og sensor. Et materiale, der 

starter som sand, og bliver herefter raffineret til silicium. Det er dermed det andet mest tilgængelige råstof 

på jorden. Men raffineringsprocessen kræver høj ekspertise, da det kræver en renhed på 99,999% før det 

kan anvendes.80 Et materiale der derfor holder en forholdsvis stabil pris og produktionsmængde81. Kina er 

den største producent, med otte gange så stor produktion som Rusland på andenpladsen, hvilket kan give 

nogle geopolitiske problemer. 

FPC er desuden i tæt samarbejde med deres leverandører, der leverer det meste hardware, og leverer 

løbende en 12-måneders prognose for forbruget til de enkelte leverandører.82 Dette kan FPC levere ret 

præcist, da de kender deres produktionscyklus, og først starter deres masseproduktion, når de har tilpasset 

produktet til kunden. Dermed ved FPC præcist hvad der skal produceres 2-3 måneder før83, og har en 

realistisk prognose op til et år før. Dette skaber værdi for deres leverandører og for FPC selv, der yderligere 

kan anvendes til forhandling af rabatter. 

2.3.2 Udvikling 

Udviklingen af FPCs produkter sker udelukkende på deres egne faciliteter, hvortil kunder inviteres til 

udvikling af kundespecifikke tilpasninger. Dermed sikrer FPC deres udviklingsopbyggede aktiver fra 

                                                           
79 Marketing Management, side 88-89 
80 wikinvest.com/commodity/Silicon 
81 minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/silicon/mcs-2016-simet.pdf 
82 FPC årsrapport 2014, side 16 
83 FPC årsrapport 2014, side 17 
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konkurrenter og andre der kunne have interesse. Udviklingsafdelingerne ligger i hhv. Göteborg, Malmø, 

Linköbing og København. 

FPC har udviklet sensorer med deres såkaldte LGA-teknologi84, hvor sensoren på undersiden har indgange, 

for nemt at kunne integreres på modulproducenters processor. Dette har givet FPC og deres 

samarbejdspartnere en fordel ved nemmere og hurtigere kunne tilgå markedet med de nyeste sensorer. I 

forbindelse med salg af LGA-sensorerne sælger FPC readymade software til integration og drift af sensoren, 

dette betyder, at modulproducenten ikke selv skal udvikle softwaren, hvor de dermed sparer både tid og 

penge. 

FPC har fokuseret på at opbygge en større og bedre udviklingsafdeling, for at kunne servicere deres behov 

for egen udvikling og markedsleder position. Udviklingsafdelingen er ekspanderet massivt gennem 2013-

2015 og tæller i 2015 over 100 ansatte.85 Endnu en fordel ved den store udviklingsafdeling er muligheden 

for at drive flere projekter samtidig, og FPC begrænses dermed ikke til enkelte typer af sensorer eller 

lignende, nå ud til flere på markedet, og have parallelle udviklingsaktiviteter med flere forskellige kunder på 

en gang. Desuden følges strenge interne regler for processen, der skal sikre, at udviklingen drives af 

markedsefterspørgslen, og følger de fastlagte produktionsplaner.  

Brancheorganisationen FIDO Alliance (Fast Identity Online) blev grundlagt i 2012 med henblik på at sikre en 

åben og universel industristandard for reducering af afhængigheden for passwords. Altså sikre en standard 

for verifikation gennem andet end passwords og PINkoder, f.eks. gennem fingerprint. Store aktører som 

Microsoft, Google, Paypal, MasterCard og FPC mf. sidder som medlemmer. Desuden er FPC redaktør og 

projektleder i brancheorganisationen Global Platform, der skal sikre internationale standarder for 

verifikationsenheder, som smartphone, smartcards (kreditkort) og SIM kort. Her sidder også medlemmer 

fra MasterCard, Visa og Oracle.86 Disse tilknytninger til organisationer, der skal forsøge at angive en 

standard for branchen, giver FPC en fordel i at kunne påvirke branchen i deres retning. Desuden giver disse 

organisationer, branchen mulighed for at dele viden og etablere samarbejder.  

Samarbejde med virksomheder som Alibaba, der med deres AliPay er Kinas tredjestørste online 

betalingsløsning, kan anvendes til andre kunder, og i sammenhæng med den specifikke kunde, for derved 

at opbygge et tættere og mere afhængigt samarbejde. Et andet samarbejde er med Trustonic, der er 

ledende indenfor beskyttelse af data og processer internt i en processor (Trusted Execution Enviroment), 

giver dem en udvidet adgang til andre FIDO komponenter og producenter. 
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FPC arbejder i høj grad med patentering af deres produkter og teknologier, for derved at kunne holde sig 

foran sine konkurrenter. Dette sikrer indtjeningen, når andre og billigere producenter ikke kan ”stjæle” 

deres teknologi. 

2.3.3 Medarbejdere  

Produktionen og udviklingen er meget afhængig af medarbejderne og deres kompetencer, som i enhver 

anden virksomhed. Men hos FPC er alle medarbejdere højt uddannet og meget specialiseret inden for hver 

deres felt. Både inden for biometri, elektronik, programmering, produktionsteknologi, marketing og salg.87 

30 % af medarbejderne har endda en Ph.D. i engineering, og flere af dem kommer med praktisk viden og 

tekniske kompetencer fra industrier som telekommunikation. 

FPC har et spredt netværk af udvikling og produktion over hele kloden, der giver en god geografisk og 

kulturel spredning i virksomheden. Desuden sørger, FPC gennem et meget fuldendt og integreret 

introforløb for, at medarbejderen hurtigt kan finde sin plads i virksomheden og bidrage til 

værdiskabelsen.88 

Da FPCs primære marked er Kina, forsøger de specielt at udvide deres Customer Project Organization med 

nye medarbejdere fra Asien.89 

2.3.4 Produktion 

FPC fik i 2014 udvidet deres produktion, der muliggjorde masseproduktion af sensorer vha. robotter. Selve 

produktionen sker efter en samarbejds- og forhandlingsproces med kunden, hvor der indgås aftale om at 

indbygge en bestemt sensor i en given smartphone eller lign. Dette sker efter at sensoren har gennemgået 

en række test, og kvaliteten herigennem er sikret, så kunden kan anvende sensoren til fuld skala 

produktion. Godkendelsesprocessen består af en større test i qualification fasen. Der er op til et par tusinde 

sensorer for hver test, hvilket stiller krav til lagerets størrelse, hvis der skal udføres flere test til forskellige 

kunder samtidig. 

Høj kvalitet i produktionen er essentielt for FPC. Dette skyldes især, at de som first movere, på et senere 

tidspunkt kan blive presset på omkostningsniveauet fra mere ”strømlinet” copycats. Den høje kvalitet 

betyder, at FPC endnu ikke har haft større tekniske problemer med deres lancerede sensorer. Dette er 
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sikret gennem deres produktions- og udviklingsarbejde, der yderligere giver dem et godt salgs- og 

marketingsargument.90 

2.3.5 Udgående logistik  

Smartphoneproducenter helgarderer deres produktion med flere underleverandører af moduler, heriblandt 

FPC, men FPC leverer sensorer til mange andre modulproducenter91, og sidder derfor på næsten hele 

markedet, når man ser bort fra Apple og Samsung. 

FPC har desuden fordelen af at være i tæt dialog med deres kunder omkring udviklingen af produkterne. 

Dette gør distributionen meget nem, da de allerede inden sensorerne er færdigproduceret ved, hvor de 

skal sendes hen, fra deres primære produktionsfacilitet i Sverige. Desuden har FPC et netværk af 

uafhængige distributører der hjælper med at sprede salget på hele kloden.92 

2.3.6 Marketing & salg  

En sensor tager 6-9 måneder fra de første prototyper til en tilpasset og gennemtestet model, der er klar til 

masse produktion. Processen forløber som vist under. 

 

Figur 11 - Salgsprocess FPC - Kilde: FPC årsrapport 2014 

Den enkelte sensor er derfor tilpasset en enkelt eller en mindre samling af smartphones. En 

smartphonemodel produceres maksimalt et år af gangen93, og FPC har derfor muligheden for at lave mange 

gensalg og yderligere salg til en kunde. Både til nye high-end modeller, der kræver den nyeste sensor, der 

samtidig skal være specialtilpasset, men også til budgetmodeller, hvor der kan anvendes sensorer fra 

tidligere modeller. 

Smartcards har et længere livsforløb, typisk 4-5 år, men her kræves der ikke nye designs hele tiden, og 

derfor kan modellen anvendes i længere tid. Det er både godt og dårligt for salget, da der går længere tid 
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mellem salgene, men samtidig kræver selve sensoren ikke så stor en udvikling, og kan dermed anvendes 

over længere tid. 

Andre markeder har endnu længere levetid, som låse eller registreringssystemer, men dette er ikke 

markeder, der fokuseres på i denne opgave. 

Da smartphones er FPC primære marked er marketing indsatsen rettet mod smartphoneproducenter, 

modulproducenter og andre systemintegratorer. Marketingkanalerne er94, 

- fingerprints.com, der giver kunden et overblik over virksomheden og deres produkter, man kan 

desuden bestille testkits til evaluering og produktionstest. 

- Messer og kongresser, hvor FPC kan udvide deres netværk både af kunder, leverandører og 

teknologier. Både store internationale kongresser og mindre lokale messer, hvor FPCs distributører 

står for formidlingen med support og materiale fra FPC. 

Gennem 2014 har FPC udvidet organisationen, hvilket også har betydet en markant forøgelse af marketing 

og salgsteamet, der nu består af mere end 20 mand ud af den godt 200 mand store virksomhed.95 

2.3.7 Service  

FPC har også styrket deres serviceafdeling efter efterspørgslen på fingerprintscannere er eksploderet. Det 

betyder, at FPC har åbnet servicekontorer tæt på deres hovedmarkeder, som er Kina, Taiwan, Japan, 

Sydkorea og USA96. FPC kan herved give deres kunder hurtig face-to-face teknisk support, hvilket giver dem 

en fordel frem for andre producenter, der ikke har spredt deres services ud til lokale kontorer. Desuden kan 

disse kontorer anvendes til teknisk sparring og udvikling i samarbejde med lokale leverandører og kunder. 

2.3.8 Opsummering 

FPCs ansatte er højtuddannet, og står stærkt hvad det angår fremtidig udvikling af fingerprintteknologien. 

De har stor fokus på at få fingerprint implementeret på bedste måde for kunden. De sikrer, at kunden får 

det de ønsker ved at have en specialproduktion. Derudover har de stor udbredelse af servicekontorer, der 

kan være behjælpelige, så der ikke kommer misforståelser hos kunden.  

Smartphonemarkedet giver god mulighed for planlægning af produktionen, hvilket gør, at FPC kan lave en 

meget realistisk budgettering. Det har FPC valgt at drage fordel af, vha. samarbejde med deres 
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leverandører samt fokus på robotter til effektiv produktion, der muliggør et meget effektivt varelager. Da 

de uforarbejdede varer ligger kort tid på lageret, og produktionen går hurtigt. 

FPC har stort fokus på varelageret. Dette fokus gør, at samarbejde med leverandørerne er vigtigt for 

implementering og videreførelse af det nye varelager. Det forventes at varelageret skal øges, da flere 

kunderprojekter skal udarbejdes samtidig, og det dermed kræver et større lager af sensorer til test. Pris og 

kredittid for leverandøerne bliver nævnt, hvormed det måske ikke har været i fokus. Det er svært at afgøre, 

hvorledes tilgodehavender vil udvikle sig, da konkurrencesituationen har stor betydning for den.  

2.4 Konkurrentanalyse 

Fingerprintteknologien har flere forskellige anvendelsesmetoder, FPCs store fokus er pt. på 

smartphonemarkedet, men betalingskort har fået et stort fokus for fingerprintvirksomheder. 

Konkurrenterne afhænger af slutmarkedet. Da smartphonemarkedet er det mest afgørende vil der 

hovedsageligt blive fokuseret på disse konkurrenter, men konkurrenterne på betalingskortsmarkedet er 

også relevante, hvormed de vil blive inddraget i mindre omfang. Fingerprintsensorer til betalingskort har 

tidligere haft problemer med fleksibilitet og energiforbruget, da der ikke er et batteri i et traditionelt 

betalingskort.97  

2.4.1 Betalingskort 

På betalingskortmarkedet er der to store kreditkortselskaber, Visa og MasterCard, der begge har meldt ud, 

at de vil fokusere på, at integrere fingerprint i betalingskort. Visa har indgået samarbejde med Morpho 

(Safran), og MasterCard har indgået samarbejde med Zwipe. Dette er begge virksomheder, der teknologisk 

kan levere kreditkort med eller med mulighed for fingerprint. Zwipe har siden 2014 haft et samarbejde med 

FPC, der leverer fingerprintsensorer til de kreditkort som Zwipe producerer. De leverer udover sensorer 

også processorer, algoritmer og moduler, hvormed FPC står for hele fingerprintverificeringen i Zwipes 

betalingskort.98 Zwipe og FPC har netop udvidet samarbejdet til et strategisk samarbejde, hvilket tyder på, 

at FPC står relativt sikkert i forhold til fremtidig levering af sensorer til Zwipe.99 Morpho står for 

fingerprintteknologien i deres egne kreditkort, og er dermed en konkurrent for både FPC og Zwipe. FPC 

skriver selv i deres årsrapport, at de markedsfører sig mod Visa og MasterCard på dette marked og ikke blot 

kortproducenterne.100 
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2.4.1.1 Zwipe 

Zwipe er en betalingskortproducent, med stor konkurrencefordel i form af teknologien. Deres teknologi gør 

det muligt at undlade batterier i betalingskort, der indeholder fingersprint til verificering af betalinger. 

Denne viden er særlig attraktiv på kreditkortmarkedet, da man ikke har plads til et batteri, og ikke ønsker at 

være nødsaget til jævnlig at udskifte dette. Kortet anvender i stedet energien fra terminalen, når man laver 

transaktioner. Det er en meget begrænset mængde energi kortet får fra terminalen, men det er 

tilstrækkeligt for FPCs energieffektive sensorer.101  

Zwipe har haft samarbejde med MasterCard siden slutningen af 2014102, hvor de allerede havde et 

betalingskort, der kunne anvende fingerprintteknologien. De har dermed fordelen af at være first mover, 

hvilket med al sandsynlighed vil komme dem til gavn. Desuden fungerer deres produkt med de 

eksisterende terminaler, hvormed det vil være relativt nemt at få spredt produktet ud på det nuværende 

marked med ældre betalingsløsninger. Kortet bliver i dag anvendt i testforløb, men det er ikke udbredt til 

alle lande, og vil gennem 2016 spredes yderligere. FPC har samarbejde med en lang række kinesiske 

banker, hvilket vil være en fordel, når betalingskortet skal udbredes til Kina, da FPC har kvalitetsstempel 

hos dem.   

2.4.1.2 Morpho 

Morpho er et datterselskab hos Safran. Safran er ledende inden for biometrisk teknologi på mange 

platforme og med forskellig teknologi. En af deres kernekompetencer er flysikkerhed, men de opererer 

også inde for andre områder, hvilket kan give dem en fordel på tværs af anvendelsesområder og 

teknologier. Safran har bl.a. produceret en scanner, der kan skanne fire fingre på en gang, hvormed 

fingerprintskanningen på kortet kan bliver mindre afgørende.103 Problemet for sådan en udvikling er dog, at 

man ved sådan en løsning typisk er nødt til at anvende en central database med oplysninger om fingerprint 

og tilknyttede konti. Det vil medføre en stor sikkerhedseksponering, som man undgår ved anvendelse af 

fingerprint på kortet, da disse fungerer ved lokalverificering af fingerprintet. Safran har hele værdikæden til 

kreditkort med fingerprint, og har samtidig teknologien til fingerprintterminalerne, hvormed de har gode 

muligheder for at levere et konkurrencedygtigt produkt til Zwipes betalingskort. 

2.4.1.3 Momentum 

Biometrisk verifikation er nyt terræn for Visa, hvorimod MasterCard har været i gang i gennem længere tid. 

MasterCard introducerer løbende fingerprint i forskellige lande, hvor man senest har set det på det i 

                                                           
101 prnewswire.com/news-releases/zwipe-and-fingerprint-cards-announce-partnership-569762081.html 
102 newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-zwipe-announce-launch-worlds-first-biometric-contactless-payment-card-integrated-
fingerprint-sensor/ 
103 morpho.com/en/media/20160223_morpho-works-visa-advance-biometric-authentication-solutions-payment 
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Holland.104 Hvis Visa skal igennem samme proces med introduktion og test på de forskellige markeder, har 

MasterCard et tydeligt forspring. MasterCard har momentum, hvormed de vil have gode muligheder til at 

præge markedet i en retning der er til fordel for dem. Hvis forbrugerne tager godt imod Zwipes 

betalingskort, vil Morphos fingerprintterminal ikke blive efterspurgt af markedet. MasterCard har allerede 

gjort det klart, at deres onlinetransaktioner med verificering gennem fingerprint og ansigtsgenkendelse vil 

blive udbredt massivt i sommeren 2016, hvormed forbrugerne vil have mulighed for at vænne sig til 

teknologien. Hvis dette får succes, vil Zwipes betalingskort stå stærkt, og forbrugerne vil hurtigt tage 

produktet til sig. Man skal dog være opmærksom på levetiden af et kreditkort, da man typisk udskifter 

kreditkortet hver 4-5 år, hvilket vil medfører en langsommere implementering og penetrering af markedet. 

Der er usikkerhed om den fremtidige betalingsform ved fysiske indkøb, og det kan være at smartphonen 

overtager betalingskortets funktion, som man langsomt ser flere tegn på med bl.a. SamsungPay.105 Dette vil 

være til ulempe for FPCs afsætning til kreditkort, men man vinder samtidig lidt på, at efterspørgslen efter 

fingerprint til smartphones vil blive større.  

Med klart momentum for MasterCard og Zwipe, står de umiddelbart stærkt, hvilket reducere noget af 

risikoen for dette marked. Visa er dog ikke den eneste usikkerhed for markedet, da forbrugernes 

præferencer mellem kreditkort og smartphone kan skabe yderligere konkurrence, hvormed den væsentlige 

konkurrent kan vise at være smartphonen og ikke den direkte konkurrent i form af Visa. 

2.4.2 Smartphones 

Smartphonemarkedet er der, hvor FPC står stærkt. Hvis man ser bort fra Samsung og Apple sad FPC stort 

set på hele smartphonemarkedet i 2015. FPC har opnået favorable marginer i dette år, men flere selskaber 

med fingerprintteknologien har kommunikeret ud, at de agter at tage markedsandele på 

smartphonemarkedet i 2016. Spørgsmålet er, hvornår vi vil se konkurrencen tage til mod FPC, og dermed 

miste FPC markedsandele på smartphonemarkedet. Hvor voldsomt tabet bliver, er noget uvist, ifølge ABG 

Sundal Collier vil FPC miste markante markedsandele i fremtiden.106 De forventer ikke, at konkurrencen vil 

blive så hård for 2016, og FPC skriver i årsrapporten, at de nye indtrængere ikke er gået i gang med masse 

produktion.107 Hvis dette er rigtigt vil 2016 blive et godt år for FPC, da deres kunder vil lancere markant 

flere modeller der har fingerprint sammenlignet med f.eks. Samsung og Apple, hvor mange af deres 

modeller allerede har fingerprint. FPC nævner Next Biometrics som konkurrent på smartphonemarkedet, 

og en række artikler nævner dem også som potentiel konkurrent på smartphonemarkedet, men i december 

                                                           
104 newsroom.mastercard.com/news-briefs/dutch-people-prefer-biometric-payments/ 
105 finanswatch.dk/article7898345.ece  
106 investor.borsen.dk/artikel/1/318376/svensk_kometaktie_dykker_efter_kritisk_analyse.html 

107 FPC årsrapport 2015, side 29 
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udtalte de, at deres fokus ikke vil være smartphonemarkedet.108 Dette sætter spørgsmål ved validiteten af 

FPCs beskrivelse af smartphonemarkedet, når man nævner virksomheder på et marked de ikke agter at 

befinde sig på. 

2.4.2.1 Konkurrenter 

Der er mange fingerprintvirksomheder, som ønsker at komme ind på smartphonemarkedet. Vi har valgt at 

se på et begrænset del, og har udvalgt et par producenter, som allerede har et samarbejde med en 

smartphoneproducent eller som ”most likely” vil få det i nær fremtid.    

Apple kan ikke umiddelbart blive set som en konkurrent, da Apple ikke har noget ønske om, at andre skal 

levere fingerprintteknologi til deres telefoner. Der er heller ikke nogen andre smartphoneproducenter, der 

anvender Apples teknologi i deres telefoner, og Apple ønsker ikke at deres teknologi skal anvendes hos 

konkurrenterne.  

Samsung virker som en usandsynlig producent at levere fingerprintscannere til, da de også har deres egen 

leverandør. Synaptics har leveret fingerprintsensorer til Samsung, og på trods af problemer med 

performance tidligere, så har Samsung forsat sit samarbejde med Synaptics. Synaptics leverer desuden 

fingerprintsensorer til Xolo, hvormed de må ses som potentiel konkurrent, da de kan tage markedsandele 

fra FPC.109 

En anden konkurrent på markedet er Qualcomm. Qualcomm store force er deres processorer, som der 

bliver anvendt i en række forskellige smartphones blandt andet Samsung, LG og Vivo. Fingerprint består af 

et modul, hvor der en scanner og en processor. Det er ikke nødvendigt at enhederne kommer fra samme 

fabrikant, hvormed det at stå stærkt indenfor processorer ikke nødvendigvis er en konkurrencemæssig 

fordel for fingerprint.110 Qualcomm bliver ikke anvendt så ofte til fingerprintsensorer, men de har leveret 

fingerprint til LeTV’s smartphones i sommeren 2015111, og mobilen LeTV satte på markedet i starten af 2016 

anvender Qualcomms Snapdragon Sense processor som en del af modulet112.  

Goodix leverer fingerprintsensorer til ZTE, der er en stor producent i Kina. De har tidligere også leveret 

fingerprint til Meizu, men de får nu leveret fingerprint fra FPC.113 FPC har været foran på teknologien, 

hvilket sandsynligvis har været baggrunden for skiftet, men konkurrenterne er ved at ”catche op”, hvormed 

                                                           
108 biometricupdate.com/201512/next-biometrics-to-focus-on-non-smartphone-markets-in-2016 
109 thegadgetsstar.com/2014/09/xolo-to-launch-smartphone-q2100-with.html 
110 FPC årsrapport 2014, side 14 & 16 
111 techinasia.com/letv-smartphone-launch 
112 qualcomm.com/news/snapdragon/2016/01/05/first-snapdragon-820-powered-smartphone-announced-ces  
113 fingerprints.com/blog/2015/06/30/fpcs-touch-fingerprint-sensor-fpc1155-in-meizus-smartphone-mx5/  
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Goodix har en god chance for at tilbagevinde Meizu, og tage markedsandele tilbage på 

smartphonemarkedet. 

Hvis man ser på en mindre producent på fingerprintmarkedet, der har potentiale til at vokse er det ofte 

IDEX, der bliver nævnt. IDEX har endnu ikke fået gennembruddet på fingerprintmarkedet, men regnskabet 

viser tydeligt, at de seneste års høje udviklingsomkostninger har kostet på bundlinjen.114 Der er mulighed 

for en større indtjening i fremtiden, hvis de kommer godt med teknologisk, og rygterne om samarbejde 

med en smartphoneproducent er sande. IDEX skulle have indgået et samarbejde med en 

smartphoneproducent, men det er dog ukendt, hvilken producent samarbejdet er blevet indgået med.115 

Det er svært at vide hvem smartphoneproducenten er, det er dog kendt, at det er en Androidproducent116, 

dermed har IDEX også potentialet til at gå ind og tage markedsandele fra FPC på sigt.  

2.4.2.2 Fingerprint Cards 

FPC har været den dominerende aktør på smartphonemarkedet i 2015, hvor de har leveret til næsten hele 

markedet på undtagelse af Apple og Samsung.117 FPCs produkter leverer en høj driftssikkerhed, og der har 

indtil videre ikke været beklagelser fra kunder. Dette giver FPC den fordel, at de har fået et 

kvalitetsstempel, og deres produkt har leveret den ydelse man er blevet lovet. Dette er imponerende, når 

man tænker på, hvor store mængder af fingerprintsensorer og moduler der er blevet leveret. Fingerprint 

fra FPC er kompatibel med andre moduler fra andre producenter, hvormed scanner og processor ikke 

behøves at være fra samme producent. Det giver FPC en stor fordel, hvis smartphoneproducenter har 

ønske om at reducere leverandørernes forhandlingsstyrke. Samsung har netop fokus på at sprede deres 

leverandører, hvormed det med stor sandsynlighed også gælder for andre producenter118. Hvis det gør sig 

gældende vil man foretrække FPCs fingerprint, da man herved lettere kan sprede sine leverandører.  

2.4.2.3 Synaptics 

Synaptics er en af store producenter på fingerprintmarkedet. De har en stor produktportefølje og tilbyder 

swipe-, area- og touchsensorer til bl.a. smartphones. De har leveret produkter til Samsung gennem længere 

tid, hvor der har været lidt problemer med Samsung Galaxy S5 og S6, hvor fingerprintskanneren ikke 

virkede optimalt.119 Dette kan blive et problem for dem i fremtiden, og overfor andre 

smartphoneproducenter, da andre fingerprintproducenter har været mere pålidelige.   

                                                           
114 idex-no.s3-eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2016/02/26144147/IDEX-Q4-2015-report.pdf 
115 idex.no/news/companynews/idex-announces-breakthrough-production-order-for-tier-one-mobile-handset/ 
116 idex.no/news/companynews/idex-to-showcase-latest-fingerprint-sensor-solutions-at-ces-2016/ 
117 Carnegie virksomhedsanalyse,  side 25 
118 sloanreview.mit.edu/article/reducing-the-risk-of-supply-chain-disruptions/  
119 gottabemobile.com/2015/10/15/how-to-fix-galaxy-note-5-fingerprint-scanner-problems/  
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De leverer desuden fingerprintssensorer til Xolo, der er en mindre smartphoneproducent i Kina. Derudover 

leverer de ikke til andre smartphoneproducenter. Det er svært at sige, hvorfor de ikke har ekspanderet 

mere, når de har været i stand til at indgå samarbejde med Samsung. Det kunne tænkes, at de har været 

særligt opmærksomme på ikke at miste Samsung som kunde. Samsung havde desuden problemer med 

deres første fingerprintsensorer, hvilket kan have haft betydning for, at man ikke har ekspanderet så 

kraftigt på smartphonemarkedet. 

2.4.2.4 EgisTec 

EgisTec er en potentiel konkurrent på smartphonemarkedet. De blev for et år siden sat i forbindelse med 

Samsung, da Samsung havde problemer med deres scannere.120 Samsung anvender stadig Synaptics på 

deres nye smartphones121, hvormed det ikke forventes at EgisTec vil levere til Samsung. EgisTec står stærkt 

på PC-markedet, hvor de har en række kunder.122 De har generelt stor fokus på størrelse, energiforbrug og 

pris123. 

2.4.2.5 Qualcomm 

Qualcomm er rigtig store hvad angår processorer, hvor blandt andet Samsung har valgt Qualcomms 

processor i deres nye Samsung Galaxy S7. Hvis smartphoneproducenterne har ønske om at reducere 

mængden af leverandører, så giver det Qualcomm en fordel, da Qualcomm i forvejen leverer processorer til 

mange af smartphoneproducenterne. Dette lader ikke til at gøre sig gældende for smartphonemarkedet, 

hvor producenterne ønsker at forbedre deres egen forhandlingsstyrke, så vil Qualcomms position på 

processormarkedet være en ulempe for Qualcomm.  

Produktionsmaterialerne er afgørende for fingerprint, hvor silicium udgør klart størstedelen. Silicium 

kommer hovedsageligt fra Kina og Rusland, hvor man er mindre positivt stemt overfor USA og amerikanske 

virksomheder. Dermed kan Qualcomm blive ramt på indtjeningen, hvis der kommer flere politiske 

uenigheder mellem USA og disse lande.  

2.4.2.6 IDEX 

IDEX er en mindre spiller på smartphonemarkedet, og har ikke en tilsvarende omsætning, som de andre 

producenter. Det er ikke grund til at afskrive dem som konkurrent, da FPCs omsætning end ikke i 2014 

udgjorde noget særligt. IDEX var blandt de første fingeraftryksproducenter, der rettede fokus på 

                                                           
120 biometricupdate.com/201509/egistec-fingerprint-sensors-to-be-integrated-in-new-samsung-smartphones  
121 engadget.com/2016/02/17/synaptics-fingerprint-sensor-volume-rocker/  
122 egistec.com/about-us/  
123 letstalkpayments.com/egistec-has-the-smallest-fingerprint-sensor-and-aims-to-have-the-largest-user-base-in-the-world/  
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smartphonemarkedet124, hvilket øger chancen for, at IDEX tidligere end andre kan fremføre et stærkt 

produkt til smartphonemarkedet. 

2.4.2.7 Goodix 

Goodix står stærkt på selve fingerprintteknologien, hvor de leverer til blandt andre ZTE og en række andre 

producenter.125 De nævner både Samsung, Lenovo og Huawei som kunder, hvilket sandsynligvis er fra 

tidligere samarbejder eller samarbejder på mindre væsentlige komponenter. Da vi ved, at Samsung 

anvender Synaptics, og i Huaweis nye smartphone er det FPC der leverer fingersensor126, og Lenovo også 

anvender FPC i deres smartphones127, hvormed man må sætte spørgsmålstegn ved om alle 

samarbejdspartnere er opdateret for Goodix. Det ændrer ikke ved, at Goodix er en stærk konkurrent på 

smartphonemarkedet, og de har netop lanceret ”Invisible Fingerprint Sensor” (IFS), der gør at 

smartphonefabrikanten ikke behøver at tilpasse designet til fingersensoren.128 Goodix er teknologisk i stærk 

udvikling, og var det selskab der havde samarbejde med bl.a. Meizu før FPC, og dermed en relevant 

konkurrent for FPC.129 

2.4.3 Pris og teknologi 

På nuværende tidspunkt er FPC markedsleder på levering af fingerprintsensorer til smartphonemarkedet. 

Det er svært at afgøre præcis hvorledes de forskellige producenter skiller sig ud fra hinanden, da 

energieffektiv, convience og 3D-teknologi går igen, når virksomhederne beskriver deres produkter, og den 

praktiske anvendelse kun er i sin spæde start. 

Ved Mobile World Congress får de forskellige fingerprintproducenter gode muligheder for at promovere 

dem selv overfor smartphoneproducenterne og andre teknologivirksomheder, det er dermed meget 

relevant, hvorledes de fremfører dem selv. Ser man på hvordan Mobile World Congress har valgt at 

beskrive de forskellige fingerprintproducenter, er FPC den eneste som bliver beskrevet med fokus på 

omkostningerne130. De andre har i større grad valgt at sætte fokus på produkter eller teknologisk 

udvikling131, hvilket i høj grad kan skyldes, at FPC er teknologisk foran. Qualcomm leverer en række 

produkter og især processorer, hvormed deres profil ikke er fokuseret på fingerprint, og dermed kan man 

                                                           
 

125 goodix.com/about-us/  
126 fingerprints.com/blog/2016/01/07/touch-fingerprint-sensor-fpc1025-in-huawei-gx8/  
127 fingerprints.com/blog/2016/01/12/touch-fingerprint-sensor-fpc1025-in-lenovo-vibe-a7010/  
128 mobileworldcongress.com/exhibitor/goodix/  
129 Carnegie virksomhedsanalyse, side 25 
130 mobileworldcongress.com/exhibitor/fingerprint-cards/  
131 mobileworldcongress.com/exhibitor/goodix/  & mobileworldcongress.com/exhibitor/synaptics/  
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ikke afgøre deres fokus på dette marked.132 Hvis det viser sig, at en konkurrent revolutionerer 

fingerprintteknologien f.eks. som da fingerprint gik fra 2D til 3D, så vil dette gøre utrolig ondt på FPC. 

Med flere spillere på markedet vil prisen i større grad blive et konkurrenceparameter, hvormed FPC vil 

være bedre til at holde på deres markedsandele, hvis de får succes med at holde 

produktionsomkostningerne nede. Derudover vil producenter der er store på det vestlige marked have 

større tendens til at vælge den sikre leverandør fremfor mere et mere usikkert produkt. Da forbrugerne 

ofte reagere kraftigere overfor et dårligt produkt, og samtidig ikke har ligeså stor fokus på prisen som på 

det asiatiske marked. Da FPC hidtil har leveret et produkt uden fejl, er de det sikre valg på markedet. 

Dermed vil smartphoneproducenter der er fokuseret mod det vestlige marked være mere afventende i 

2016, for at se om andre producenter kan levere samme høje performance som FPC, før de skifter 

leverandør af fingerprintsensorer. Hvis dette gør sig gældende, så vil FPC have bedre muligheder for at 

holde markedsandele, men de vil se et tydeligt fald i deres EBITDA margin.   

2.4.4 Fusion og opkøb 

M&A kan ændre på, hvorledes konkurrencebilledet ser ud for FPC og i branchen. Apple står selv for 

produktionen af fingerprintsensorer gennem et datterselskab, denne praksis kan gøre sig gældende i 

fremtiden for de større smartphoneproducenter. Xiano og Huawei er nyere smartphoneproducenter, der 

har taget betydelige markedsandele de sidste par år. Hvis de opkøber en mindre producent af fingerprint i 

markedet, som får til formål at levere fingerprintsensorer til dem, vil det ændre konkurrencesituationen på 

smartphonemarkedet. Det kunne tænkes, at Huawei ville opkøbe IDEX, hvilket vil reducere det tilgængelige 

marked for FPC.  

FPCs konkurrencesituation kan ændres, hvis de vælger selv at foretage opkøb. Det kan være for at tilegne 

sig teknologi eller for at komme ind på et nyt marked. Det er ikke utænkeligt, at FPC kunne finde på at 

opkøbe Zwipe, og dermed få en mere konkret ståbase på kortmarkedet. Det heller ikke utænkeligt, at FPC 

kan blive opkøbt, da en af deres forces er algoritmer, hvilket f.eks. Intel vil kunne tage fordel af. Det er 

dermed ikke kun markedsudvikling der giver stor usikkerhed, men også konkurrencesituationen for 

fingerprint. 

2.4.5 Opsummering 

På kreditkortmarkedet står FPC stærkt, hvor de sammen med Zwipe har produceret et konkurrencedygtig 

kreditkort, der sammen med MasterCard har momentum på kreditkortmarkedet. Man skal dog være 

                                                           
132 mobileworldcongress.com/exhibitor/qualcomm-incorporated/  
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opmærksom på, at transaktionsmarkedet kan ændre sig i fremtiden, hvormed konkurrenterne vil ændre 

sig, hvis kreditkortet ikke er det foretrukne betalingsmiddel. 

FPC står stærkt på smartphonemarkedet, hvor de har været alt dominerende, hvis man ser bort fra 

Samsung og Apple. Konkurrencen i 2016 lader ikke umiddelbart til at blive så meget hårdere, da de nye 

indtrængere ikke har begyndt masseproduktion endnu ifølge FPC, dermed vil deres gennemslagskræft ikke 

være så stor for 2016. Dertil kan FPCs sensorer anvendes på alle producenters moduler. Hvis FPC formår at 

holde på deres nuværende kunder, så vil de kunne se frem til en relativ større vækst end Synaptics, da 

deres kunder ikke har lanceret en ligeså stor andel af deres smartphone med fingerprint. Prisen lader til at 

blive konkurrenceparameter inden for nærmere fremtid, hvormed prisen vil falde for fingerprint. FPC virker 

til at være mere fokuseret på prisen for fingerprintssensoren sammenlignet med konkurrenterne, hvormed 

de er bedre forberedt på denne udvikling. 

2.5 Porters 5 Forces 

Analysen er lavet ud fra Porters teori133, der skal sammenfatte fingerprintmarkedet som branche, og 

hvordan konkurrencesituationen er på markedet. 

2.5.1 Truslen for nye indtrængere 

Apple, Samsung, FPC og Goodix har været first movere på markedet, hvor de har meget store 

markedsandele, bortset fra Goodix. Det er nødvendigt at have knowhow inden for fingerprintteknologien 

for at komme ind på markedet, men blandt nogle uetablerede aktører på markedet findes denne knowhow. 

Som nævnt i konkurrentanalysen, så har vi forventninger om at nye indtrængere vil komme ind på 

fingerprintsmarkedet for smartphones. Her tænkes der særligt på Qualcomm, IDEX og EgisTec.  

Der er dermed en tydelig trussel for, at der vil komme nye indtrængere ind på smartphonemarkedet. Det er 

mere uvist, om og hvornår de vil slå igennem, og derigennem påvirke de nuværende aktørers 

markedsandele. FPC skriver i deres årsrapport, at de nye indtrængere ikke har begyndt masseproduktion 

ved udgangen af 2015.134 Hvis man som virksomhed skal levere fingerprint til en smartphoneproducent, så 

indgås aftalen i god tid.  Hvis de nye indtrængere ikke har påbegyndt masseproduktion på det pågældende 

tidspunkt, forventes det ikke, at de fået større ordrer det første halve år af 2016. Hvilket samtidig reducerer 

sandsynligheden for at de slår igennem i 2016.   

Der er forskel mellem teknologien hos de forskellige fingerprintproducenter, og det er et afgørende 

parameter, da det har stor indflydelse på den convience og sikkerhed forbrugeren får og oplever. 

                                                           
133 Marketing Management, side 332 
134 FPC årsrapport 2015, side 29 
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Teknologien er ikke længere afgørende i samme grad, som man så i 2015, hvor den var altafgørende. Det 

medfører, at prisen vil komme mere i fokus gennem 2016.  

Hvis prisen bliver et mere afgørende konkurrenceparameter, som vi forventer, så skulle man umiddelbart 

tro, at det vil give de nye indtrængere bedre muligheder, da et mere standardiseret produkt gør det lettere 

at komme ind på et marked. Man skal være opmærksom på, at hvis fingerprintscanneren er fysisk mindre, 

så reduceres produktionsomkostningen135. Dette sætter dog krav teknologisk, hvis sensoren skal være 

meget lille og samtidig kunne levere den ønskede ydelse. Produktionen af hardware sker hos eksterne 

partnere, hvormed man som større virksomhed kunne have en fordel, da man vil kunne få bedre priser, når 

man bestiller større partier, hvilket også vil give de nye indtrængere yderligere udfordringer ved 

priskonkurrencen. 

Apple valgte at opkøbe deres fingerprintproducent, hvilket en af de større smartphoneproducenter 

tilsvarende kunne gøre. Med Huawei og Xiano i voldsom vækst, så kan det ikke udelukkes, at dette kan 

blive en realitet, hvilket vil være en markant trussel, hvis det bliver en realitet. Der har dog ikke været 

nogen udmeldinger herom. 

Tilpasningen af fingerprintsensoren til den enkelte model er en tidskrævende proces. Dermed vil der være 

en skifteomkostning af tidsmæssig karakter, hvis man skal skifte fingerprintleverandør. Det er ikke kun 

hardware der skal tilpasses i modellen, men det gælder også software. Da der er forskelle på GUI (Grafical 

User Interface) for de forskellige smartphoneproducenter, og dermed kræver dette yderligere tilpasning. 

Hvis man udskifter sin nuværende leverandør af fingerprint, så er det forbundet med usikkerhed for 

kunden, da der vil være større sandsynlighed for fejl, som man så for Synaptics i 2015, hvor flere forbrugere 

havde problemer med disse fingerprintscannere. 

Kommunikation med andre teknologier forventes ikke at være et problem for nye spillere på markedet. 

Selv om MobilePay p.t. kun understøtter IOS, så skyldes dette ikke fingerprintteknologien, men derimod, at 

fingerprint for dette styresystem er langt mere penetreret, og dermed relevant at opdatere MobilePay 

specifikt mod IOS. 

Fingerprint på kreditkortmarkedet er under etablering. FPC forventer lancering i år, hvor de servicerer 

Zwipe og herigennem MasterCard. Det forventes, at Visa i samarbejde med Morpho, vil komme med et 

konkurrerende produkt, men det formodes, at MasterCard vil være den første aktør til at lancere 

fingerprint på deres betalingskort. IDEX har lavet et smartcard136, og kan ses som potentiel indtrænger i 

                                                           
135 FPC årsrapport 2015 side 14 
136 idex.no 
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fremtiden, men deres produkt er teknologisk langt efter Zwipes. Goodix har andre samarbejder med 

UnionPay, og kunne potentielt blive en konkurrent på dette marked, men de har ikke kommunikeret noget 

ud omkring udvikling af et smartcard. 

Det traditionelle kreditkort bliver truet af alternative betalingsformer, hvilket medfører, at Visa, 

MasterCard og andre aktører på markedet, er nødsaget til at give forbrugeren et mere konkurrencedygtigt 

kort, da man ellers kan se sit marked smuldre. Derfor vil markedet være karakteriseret af stærke strategiske 

samarbejder, hvor fokus i starten vil være på en lancering og ikke så høj grad på prisen. Det vil derfor være 

meget svært for nye indtrængere at komme ind på dette marked, da aktørerne ikke er interesseret i at 

skifte leverandør, men derimod har fokus på at få et konkurrencedygtigt produkt. 

Det vurderes, at de nye indtrængere først vil slå igennem i 2017 for smartphonemarkedet, da 

masseproduktion ikke er blevet påbegyndt ved udgangen af 2015. De nye indtrængere vil teknologisk ikke 

være langt bagefter de nuværende spillere på markedet, men prisen vil også være et 

konkurrenceparameter, der kan give de nye aktører udfordringer. Det er dermed ikke sikkert, at de nye 

aktører vil slå igennem. Det er svært at sige noget direkte for kreditkortmarkedet, da markedet ikke er fuldt 

ud etableret, men det vurderes usandsynligt at se nye indtrængere inden for kort tid, da aktørerne har et 

meget stærkt samarbejde, hvilket giver dårlige muligheder for nye aktører. 

2.5.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Markedet for fingerprintssensorer er B2B, hvor kunderne oftere har bedre forhandlingsstyrke end B2C. Da 

teknologien er forholdsvis ny, har det ikke været muligt for smartphoneproducenterne at udspille 

leverandører mod hinanden eller presse dem på prisen, som det fremgår af FPCs og andres høje 

marginer137.  

De nuværende kunder er smartphoneproducenter, hvilket er en branche der primært består af store 

virksomheder. Større virksomheder vil som udgangspunkt have et bedre forhandlingsgrundlag, hvilket er en 

ulempe for branchen. Derudover er styresystemet på smartphones typisk Android, hvilket vil gøre det 

relativt lettere at skifte til en anden leverandør, der også er kompatible med Android systemet. IOS er ikke 

relevant, da Apple med al sandsynlighed ikke kommer til at købe hos andre end AuthenTec. Windows 

styresystemet er forsat for lille, og Microsoft vil hellere anvende iris-scannere på deres smartphones.138 

Hvis de forskellige leverandører vil levere nogenlunde samme produkt, så er det oplagt for kunderne at få 

presset prisen ned.  

                                                           
137 Carnegie virksomhedsanalyse, side 25 
138 techtimes.com/articles/20151119/microsoft-preparing-more-devices-with-iris-recognition-after-windows-10-powered-lumia-950-xl.htm 
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Selskaber som Huawei og Xiaomi er blandt de største smartphoneselskaber, der er tilgængelige. De vil have 

afgørende betydning for omsætningen hos en fingerprintproducent, hvormed deres forhandlingsstyrke vil 

blive forbedret. Det er mere uvist for mindre smartphoneproducenter, da det må forventes, at 

fingerprintsvirksomhederne vil vokse sig ganske store, bl.a. grundet en større konsolidering i branchen. 

I 2015 var teknologien i voldsom udvikling, hvormed det var afgørende, at man fik produktet fra en 

leverandør, der var langt fremme teknologisk, og dermed er leverandørerne ikke blevet presset i samme 

grad.  Teknologiudviklingen gjorde det svært at udnytte sin størrelse for smartphoneproducenterne, fordi 

det var mere begrænset, hvem der kunne levere varen. Denne udvikling inden for teknologien lader ikke til 

at gentage sig i samme grad de kommende år, da flere og flere nu kan levere funktionsdygtige sensorer.  

Forhandlingspositionen for kunderne er begrænset på kreditkortmarkedet, uanset om man ser det fra 

kortproducenten eller kreditkortvirksomhederne. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt er stor 

forskel på udviklingen af smartcards for de forskellige producenter.  

Det betyder, at Zwipe og FPC er de eneste der på nuværende tidspunkt der kan levere et 

konkurrencedygtigt smartcard, og Zwipe er afhængige af FPC på baggrund af deres med energieffektive 

fingerprintssensorer. Zwipe kan kræve en Premium for deres smartcards139, da produktet er overlegent 

sammenlignet med konkurrenterne. Der er ikke fokus hos kreditkortvirksomhederne på at reducere prisen, 

men derimod om at få produkt af høj kvalitet. Da dette produkt skal beskytte mod, at transaktioner flytter 

fra kort over på smartphones. 

Teknologien er blevet mere ensartet for fingerprintsensorer, hvilket på sigt muliggør at smartproducenten 

kan gå til andre aktører, hvor denne mulighed tidligere var begrænset. Store smartphoneproducenter vil 

have mulighed for bedre forhandlingsmagt, men man vil med stor sandsynlighed se konsolidering i 

fingerprintbranchen, dette vil reducere smartphoneproducenters forhandlingsstyrke. Kundernes 

forhandlingsstyrke er svag på kreditkortmarkedet, da der er stor forskel på kvaliteten af et smartcard, og 

kreditkortvirksomhederne har ønske om høj kvalitet for produktet.   

2.5.3 Leverandørenes forhandlingsstyrke 

Fingerprintsensorer og processorer anvender først og fremmest silicium og guld(i mindre grad), og disse 

råvarer er typisk prissat ud fra markedsefterspørgsel og ikke direkte forhandling. De store 

fingerprintvirksomheder lægger, som mange andre produktionsvirksomheder, vægt på høj sikkerhed i 

deres supplychain. En af måderne man gør dette, er gennem produktionsplanlægning og prognoser140, der 

                                                           
139 securityinfowatch.com/article/11305351/zwipe-combines-smart-cards-with-an-on-card-fingerprint-scanner  
140 FPC årsrapport 2015, side 29 
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deles med aktørerne i ens supplychain, hvorved alle parter kan opnå en optimal produktion og lavest 

mulige omkostninger. Dermed er der større fokus på samarbejde mellem leverandør og producent, da det 

skaber en højere værdi for begge parter. 

2.5.4 Substituerende produkter 

Fingeraftryk anvender biometriskverifikation til at bestemme brugeren. Det er fingeraftrykket ikke ene om, 

og fingeraftrykket er ikke umiddelbart det sikreste biologiske værktøj man kan anvende. Der findes iris-

scanner, facerecognition, DNA-test og mange flere, fælles for dem er den biometriske verifikation. Det 

nuværende udviklingsniveau gør dog, at fingerprint er nemmest og i høj grad kan levere en legitim 

sikkerhed for brugeren. 

Fingeraftryk er økonomisk attraktivt, det er hurtigt og nemt, hvormed tradeoffet mellem sikkerhed og 

omkostning er den højeste. En fingeraftrykssensor er ganske lille, hvilket giver den mange 

anvendelsesmuligheder. På nuværende tidspunkt er de andre biometriske metoder ikke særlig økonomisk 

attraktive, dog med undtagelsen af iris-scanner der anvendes af bl.a. Microsoft141 og facerecognition der 

anvendes som supplering til fingerprint af MasterCard og Samsung. Hvis prisen på teknologierne ændrer sig 

kunne de substituere fingeraftrykket.  

Et særligt scenarie, der begunstiger en anden biometriskverifikationsmetode kunne opstå, hvorledes den 

ved lov eller praksis bliver førstevalget fremfor fingerprint. Man kunne forestille sig, at der i fremtiden ville 

være krav om alkohollåse i biler, hvorved DNA-verifikation ville være en oplagt aftager for fingerprint, da 

alkohollåsen vil kunne levere både alkoholmåling og DNA-verifikation  

Der er et substituerende produkter for fingerprint på smartphonemarkedet, hvilket er en iris-skanner. 

Windows har valgt at anvende denne teknologi i deres smartphones, men resten af smartphonemarkedet 

har valgt at anvende fingerprint. Fingerprint har fordel af at være first mover som biometrisk verifikation og 

har bl.a. opbygget legitimitet gennem politiets anvendelse. Mastercard har valgt en kombination af 

fingerprint og facerecognition for fremtidige online transaktioner, hvilket er til ulempe, hvis ens 

smartphone ikke har fingerprintscanner, da ansigtsgenkendelse kan gøres med de fleste kameraer.  

Hvis iris-skanneren på sigt kan sikre et markant højere sikkerhedsniveau, så kan iris-skanneren blive en stor 

trussel for fingerprint. Hvis det skulle ske, så er en iris-skanner stadig ikke optimal for et betalingskort, da 

der ikke er et kamera på betalingskortet, hvilket samtidig vil reducere convience og øge strømforbruget.   

                                                           
141 windowscentral.com/how-iris-scanner-lumia-950-and-950-xl-works  
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Fingerprint er på nuværende tidspunkt det oplagte biometriske verifikationsværktøj til masseproduktion, 

og derfor optimalt til produkter som smartphone, hvor plads, energi og økonomi er væsentlige parametre. 

Alternative biometriske teknologier er dyrere på nuværende tidspunkt, da de skal give en øget sikkerhed 

eller have en særlig fordel på markedet for at være et alternativ til fingerprintteknologien. 

På kortmarkedet er der hverken nu eller på længere sigt en biometriskmetode der er mere anvendelig end 

fingerprint, da pladsen og energien gør det stort set umuligt. På kortmarkedet er det i høj grad truslen fra 

smartphones eller wearables, som smartwatch, der på sigt kan afløse kortet helt. Men som verifikation er 

kun PINkoden et alternativ. 

2.5.5 Konkurrentintensitet/rivalisering 

På nuværende tidspunkt står FPC virkelig stærkt på markedet, hvilket antyder, at konkurrencen er 

begrænset. Synaptics fokus har hovedsageligt været Samsung, og AuthenTec har leveret til Apple, hvilket 

har givet FPC gode muligheder, da deres produkt var Goodix overlegent, og dermed kunne tage 

markedsandele. 

Smartphonemarkedet er nyt, og de ekstreme markedsandele til enkelte aktører skal ses i lyset af deres first 

mover advantage. Der vil komme nye aktører på markedet, hvilket forventes allerede at ske i 2017, hvor 

konkurrencen vil øges. Selv om fingerprint er blevet mere standardiseret, så er der stadig forskel mellem 

produkterne. Etablerede aktører vil have en fordel af,  at deres produktion vil være billigere, og at der er 

forbundet indirekte skifteomkostninger ved at vælge en ny fingerprintleverandør, da produktionstiden 

øges, og skaber usikkerhed om driftssikkerheden af fingerprintscanneren.     

Det er dermed svært for en ny indtrænger at komme ind på smartphonemarkedet, men truslen for nye 

indtrængere vil medføre, at prisen vil falde for fingerprintscannere, da man som etableret producent 

ønsker at beholde sine markedsandele. Større smartphoneproducenter forventes at få bedre 

forhandlingsmagt for fremtiden, og i værste fald opkøbe deres egen fingerprintproducent.   

Sikkerheden for fingerprint bliver fortsat udviklet. Hvis denne ikke opfylder kravene for kunden, så er der 

alternative biometriske verifikationsteknologier. På smartphonemarkedet anvender Microsoft en iris-

scanner, hvilket kan blive et alternativ til fingerprint, da der allerede er et kamera på smartphonen. Hvis 

sikkerheden for iris-scanneren øges markant eller softwaren bliver markant billigere, så kan det medføre ny 

konkurrence på smartphonemarkedet om biometrisk verifikation.  

Konkurrencen vil tage til, og det vil på sigt føre til konsolidering på markedet, da producenter, der ikke kan 

klare konkurrencen vil være oplagte køb for andre producenter.  
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Konkurrencen på kreditkortmarkedet er ikke særlig intens på nuværende tidspunkt. Zwipes smartcard, der 

bliver lanceret i år, er teknologisk overlegent, hvis man sammenligner med andre, da det har høj convience 

og ikke sætter krav om et batteri. Da forskellen er så stor, og de større kreditkortvirksomheder ønsker et 

kvalitets- og driftssikkerprodukt, så er andre produkter reelt ikke et alternativ endnu.  

Det forventes, at Morpho og Visa vil have et konkurrerende produkt på kreditkortmarkedet i 2017. Der er 

ikke kommet noget konkret produkt ud endnu, men Visa har stor efterspørgsel efter et produkt, der kan 

gøre deres betalingskort konkurrencedygtige. Markedet er domineret af stærke strategiske samarbejder, 

hvormed konkurrence vil være lav, da kreditkortsvirksomhederne ønsker lancering af produktet hurtigst 

muligt. Der vil muligvis komme mere konkurrence senere hen, hvor Goodix og UnionPay kunne lancere et 

produkt, men det er svært at vurdere konkurrencesituationen længere ude i fremtiden.  

Dermed kommer vi frem til at konkurrencen vil tage til for smartphonemarkedet i 2017. Det er ikke sikkert, 

at der vil ske mærkbare ændringer i markedsandelene, men prisen for fingerprintsensorer vil falde, bl.a. 

grundet smartphoneproducenternes flere alternativer. Da ikke alle nye indtrængere forventes af slå til, vil 

der ske konsolidering i markedet.  

Konkurrencen på kreditkortmarkedet er lav, da der er stor teknologisk forskel mellem produkterne, og 

markedet er domineret af stærke strategiske samarbejder.  

2.6 SWOT analyse  

Dette afsnit vil kort opsummere de virksomhedsspecifikke styrker og svagheder samt de trusler og 

muligheder der er i markedet for FPC. 

Tabel 4 - Oversigt over SWOT - Kilde: Egen tilvirkning 

Styrker: 

 Knowhow og samarbejder 

 Eksponering mod Asien 

 Kontrol af varelager 

 Mange kunder 

Muligheder: 

 Internet of Things 

 Ændring af lovgivning 

 Substituering af produkter 

Svagheder: 

 Udelukkende eksponering mod fingerprint 

indenfor biometrisk verifikation 

 Produkterne er ikke unikke på sigt 

Trusler: 

 Sikkerhed 

 Nye indtrængere 

 Opkøb 
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2.6.1 Styrker 

FPCs største styrke er deres teknologi indenfor fingerprint. Dette er både deres fysiske scannere og deres 

patenterede algoritmer. Desuden er deres store force, som andre producenter endnu ikke har, at være 

kompatibel med andre moduler på tværs af producent. FPC er en af first moverne på fingerprintmarkedet, 

og har derfor fordel af at have udviklet teknologien gennem mange år, og har samtidig opbygget et netværk 

af samarbejdspartnere, der længe har anvendt FPCs teknologi. Dette er bl.a. mere end 50 kinesiske banker, 

hvor FPC har leveret fingerprintskannere til internt brug i bankerne. Denne position kan FPC anvende, når 

kreditkort med fingerprint spredes over de næste år, og bliver standard i alle kreditkort. Samarbejdet med 

Zwipe, MasterCard og de kinesiske banker kan blive meget lukrativt, når alle kinesere også skal have 

fingerprint på deres kreditkort.  

På smartphonemarkedet er FPC leverandør til stort set alle andre end Samsung og Apple. Apple og 

Samsung har lanceret større andel af modeller med fingerprint end andre producenter, og derfor kan FPC 

se frem til en stor stigning i omsætningen, hvis de fortsætter deres nuværende samarbejder med deres 

kunder. FPC er eksponeret mod Asien og de asiatiske forbrugere, hvilket er en fordel, da 

smartphonemarkedet i vesten er stagnerende, hvor Samsung og Apple står stærkere. 

FPCs har fokus på varelageret, så de kan få et meget strømlignet og effektivt lager, er en klar styrke. FPC har 

formået at reducere varelageret, og samtidig har de fokus på omkostningerne for produktionen. Reduktion 

i varelager og produktionsomkostninger er forbedringer, der er blevet lavet under ekstrem høj vækst, hvor 

forbedringer som disse typisk vil være sværere.  

FPCs position på smartphonemarkedet er unik, de leverer til stort set alle OEMs der ikke har deres egen 

fingerprintproducent tilknyttet. FPC har dermed foden inde hos alle, og kan blive meget svær at udskifte, 

først når fingerprintscannere er blevet et standardprodukt eller flere OEMs opkøber deres egen 

fingerprintafdeling, kan FPC markedsandel for alvor trues. 

2.6.2 Svagheder 

FPC fokuserer udelukkende på fingerprintscannere indenfor biometrisk verifikation, hvor andre 

producenter som Morpho satser på en bredere vifte af biometriske verifikationssystemer. Dermed er FPC 

meget eksponeret mod et delmarked af biometrisk verifikation. FPC har dermed høj risiko for at miste 

deres afsætning af fingerprintscannere til smartphonemarkedet. Hvis fingerprint ikke længere er den 

teknologi, man ønsker at anvende til verifikation, det kunne skyldes, at sikkerheden ikke er god nok eller 

metoden bliver forældet.  
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FPCs største svaghed er, hvis andre producenter formår at lave komponenter som FPC, der kan monteres 

på alle typer moduler og samtidig være mere omkostningseffektive (eller statsstøttet). Dermed ville FPC 

miste meget store markedsandele, og det må derfor ses som den største svaghed for FPC. Ledelsen i FPC er 

dog allerede opmærksom på denne potentielle trussel for standardiserede produkter på markedet, og 

bruger derfor mange ressourcer på at gøre produktionen, så omkostningseffektiv som muligt.  

2.6.3 Muligheder 

Internet of Things – potentielt et enormt marked for biometrisk verifikation. Hvis køleskabet skal bestille 

varer, bilen skal startes, dine personlige indstillinger skal virke på tværs af alt, og der samtidig vil være en 

større andel af deleøkonomi, kan biometriskverifikation blive svaret på nøglen til alle disse elementer. Hvis 

fingerprintbranchen formår at opretholde legitimiteten i fingerprintet, og få det spredt ud til befolkningen, 

kan fingerprint blive løsningen på dette potentielle verifikationsproblem. Andre markeder, hvor en person 

enten skal verificeres eller identificeres, er også en mulighed, vi har dog ikke konkrete markeder i vores 

fokus. 

Udvides lovgivningen mht. sikkerhedsforanstaltninger på f.eks. kreditkort, og det dermed bliver et lovkrav 

med en form for biometrisk verifikation, kan det booste fingerprintbranchen, hvis de igen formår at holde 

sikkerheden i top. I scenarier med online transaktioner kan en verifikation også komme på tale, det kunne 

løses med en app eller lignende på ens smartphone eller ved andre teknologier som et smart card der kan 

generere en tilfældig talrække. 

Markedet for fingerprint og verifikation gennem en smartphone kan også kombineres med andre 

transaktioner online, og på sigt erstatte forskellige typer af authenticators, som det danske NemID, eller til 

mindre personfølsomme data. I Sydkorea har man i nogle år kunne betale med sin smartphone via samme 

NFC teknologi, som de trådløse kreditkort og rejsekort, dette har potentiale til at udfase kreditkortet som vi 

kender det. Dette vil give producenter med speciale indenfor smartphones en fordel, hvilket er en ulempe 

for kreditkortmarkedet, men det vil øge efterspørgslen på fingerprint til mobilen, så FPC vil derigennem 

blive mindre eksponeret, hvis man ser denne udvikling. 

2.6.4 Trusler 

Den helt store trussel mod fingerprintteknologien er sikkerheden. Hvis der hackes store databaser med 

fingeraftryk, så kan fingeraftrykkene kopieres digitalt eller omgås, det vil medføre, at legitimiteten i 

fingerprintet bliver udhulet. Hvis det sker, vil markedet med stor sandsynlighed blive overtaget af andre 

biometriske verifikationsmetoder, der kan opfylde disse krav. En anden trussel er, at markedet for 
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biometrisk verifikation bliver splittet op på flere forskellige typer af teknologier, og dermed mister 

fingerprint deres førende position på det biometriske marked. 

De eksisterende producenter af fingerprint til smartphonemarkedet er desuden truet af de producenter der 

ikke har fokuseret på smartphone endnu. Det kan enten være, at nogle producenter ønsker at skifte 

slutmarkedet til smartphones, eller at en OEM vælger at opkøbe en fingerprintsteknologivirksomhed for at 

indbygge dem i deres egen værdikæde. Det sidste kunne meget vel ske, da Apple og til dels Samsung har 

taget disse skridt. Det ville dermed være et oplagt skridt for andre store producenter som Huawei eller HTC, 

hvor IDEX ville være en oplagt kandidat. 

2.7 Delkonklusion 

Forventningerne til omsætningsvækst for FPC er høje, både FPCs, analytikeres og markedets forventninger 

til væksten i FPC er høje. FPC forventer over 100 % omsætningsvækst for 2016, og analytikere samt 

markedet vurderer aktien til en kurs, der må betyder høje forventninger til den fremtidige indtjening.  

Det primære marked, smartphones, vokser stødt, og penetreringen af fingerprint til smartphones forventes 

fuldført inden for de nærmeste par år. FPC er samtidig i den position, at de har samarbejde med de fleste 

smartphoneproducenter. Disse producenter vil lancere en markant større andel af markedets smartphones 

med fingerprint, hvilket vil få FPCs markedsandel til at vokse ”automatisk”, hvis de formår at fastholde 

deres kunder. Kreditkort og andre markeder er også i vækst, og fingerprint finder vej til flere produkter i 

fremtiden, men usikkerheden om fingerprint er den biometriske verifikation, der skal bruges de næste 

mange år er ikke sikkert. Markederne for fingerprint har mulighed for at vokse eksplosivt de næste par år, 

hvis det bliver den anvendte teknologi, men det kan samtidig dø ud, hvis andre teknologier overhaler og 

overtager fingerprints plads.  

De fremtidige konkurrenceforhold på smartphonemarkedet er svære at konkludere på, da flere nye aktører 

endnu ikke har sat sig på markedsandele, men det må forventes at tage nogle markedsandele fra de 

etablerede virksomheder. De må ligeledes forventes, at der kommer konsolidering på markedet. Dermed 

kan nye store aktører opstå, og truslen om, at flere smartphoneproducenter opkøber deres egen 

fingerprintvirksomhed er også til stede. For kreditkortmarkedet er der endnu ikke etableret et konkret 

marked, og konkurrencesituationen på dette marked er tæt på umulig at fastslå. Det kan dog siges, at FPC 

og Zwipe indtil videre ligger til at blive de første med et velfungerende smartcard, der kan konkurrere med 

de traditionelle kreditkort og smartphonen som betalingsmiddel. 

Prisen på fingerprintmarkedet er en parameter der endnu ikke har været konkurreret på, og det forventes 

at prisen frem mod 2023 falder til omkring 50 % af den nuværende pris. Dette vil ramme FPCs EBITDA 
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margin indenfor de næste par år, og påvirke omsætningsvæksten. Prisreduktionen vil dog samtidig øge 

hastigheden af penetreringen, og dermed vil omsætningsvæksten blive opretholdt på et højt niveau de 

næste par år. 

Smartphonemarkedet kan ikke alene opretholde omsætningsvæksten på længere sigt, da både faldet i 

prisen og reduktionen i markedsandelen vil reducere omsætningsvæksten. Dermed må det forventes, at 

FPC vil tilgå andre markeder på sigt, og dermed opnå et tillæg til omsætningsvæksten fra disse nye 

markeder.  
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Kapitel 3 – Behavioral finance – det irrationelle marked 

Kapitlet starter med en beskrivelse af markante udsving i 2015, og starten af 2016, for FPC aktien. Dette vil 

indlede afsnittet om behavioral finance, hvor der vil gennemgås nogle af de psykologiske faktorer, der har 

indflydelse på prissætningen af en vækstaktie som FPC. 

3.1 Udviklingen gennem 2015 

 

Figur 12 - Markante udsving i aktiekursen for FPC - Kilde: Euroinvestor samt egen tilvirkning 

Kursen for FPC var stigende igennem 2015. Hvis man ser nærmere på figuren, vil man se, at der er 

markante udsving i aktiekursen i perioden, og ikke bare en støt stigning. Det første kraftige fald er den 28-

10-15, hvor en storinvestor går ud af FPC, hvorved aktien falder for efterfølgende at stige kraftigt igen.142 

Derefter stiger FPC aktien, og når sit toppunkt 09-12-15, hvor der var blevet lækket informationer om øget 

salgsprognose for 2016, der resulterede i kortvarig suspendering af aktien143. Senere samme dag kommer 

tallene officielt fra FPC, der ikke lever op til de lækkede informationer, hvorved aktien falder. Derefter 

stiger aktien igen grundet de øgede forventninger til fremtiden.  I januar 2016 falder aktien meget 

                                                           
142 penge.borsen.dk/artikel/1/313602/europa_fingerprint_card_fuser_ud_paa_klar_himmel.html  
143 business.dk/investor/handel-med-fingerprints-aktier-stoppet-paa-grund-af-laek 
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voldsomt. Fra første januar til 18. januar går kursen fra 591 SEK til 388 SEK, et meget voldsomt fald på 34,3 

%, der sker på kort tid, men faldet skyldes ikke nødvendigvis FPCs umiddelbare performance eller 

forventninger til fremtiden. Mange aktier, og især teknologiaktier led i denne periode voldsomme tab144, og 

derudover er FPC en meget volatil aktie med høj beta, hvorved effekten af bevægelserne i markedet 

forstørres for FPC aktien.  

Der er få offentliggjorte analyserapporter om FPC, og da der den 21-01-16 kom en analyserapport fra ABG 

Sundahl Collier, der havde meget negative forventninger til FPCs fremtid, reagerede markedet med en 

reduktion af prisen. Markedet steg efterfølgende igen, da rapporten fik kritik for ikke at være tilstrækkelig 

fyldestgørende. FPCs værdi den 09-02-16 var på 344 SEK, kort tid efter offentliggørelsen af det sidste 

kvartalsregnskab for 2015. Frem mod offentliggørelse af årsrapporten 2015 og den første kvartalsrapport 

for 2016, er FPC aktien steget til over 550 SEK igen. Siden offentliggørelsen af årsrapporten er aktien steget 

til næsten 570, og derefter faldet til under 500 SEK uden at være begrundet i udmeldinger fra FPC. 

Dette viser, hvor volatil og følsom FPC aktien er, og forsat vil være de kommende år. Investorerne er bange 

for den kraftige stigning, og skynder sig derfor ud af deres positioner ved de mindste nyheder, uanset om 

der er hold i dem eller ej. 

3.2 Behavioral finance 

Hvis man ser på FPCs kurs, så steg den eksplosivt i 2015 og med stor volatilitet. Med så voldsomme 

stigninger og udsving, kan behavioral finance være en forklarende del i forståelsen af denne udvikling, da 

der sker tydelige ændringer for FPC aktien uden ny tilgængelig information på markedet. Behavioral finance 

gør sig især gældende for privatpersoner, der ofte vil blive påvirket mere psykologisk, hvorimod 

professionelle i større grad vil handle på baggrund af ”fundamentale” ændringer, men en generel spænding 

omkring aktien gør også professionelle investorer nervøse. FPCs ejerkreds udgøres i stor grad af private 

investorer, gruppen udgøres af 19.555.974 internationale og 24.759.653 nationale private investorer. De 

sidder dermed på 70 % af B-aktierne. Psykologiske effekter kan påvirke kursen for FPC, og vil påvirke de 

private investorer mere end de professionelle. Det bør medregnes i vurderingen af aktien, og dens 

volatilitet. I det følgende beskrives de psykologiske effekter, og hvorledes de kan påvirke kursen på FPC 

aktien. 

3.2.1 Heuristik bias 

Heuristik er en kognitiv genvej til at forenkle et kompliceret spørgsmål, som hjernen ofte automatisk 

anvender, hvis man vil tage en beslutning relativt hurtigt. Dette kan ske ved at stille mere simple spørgsmål, 

                                                           
144 finans.dk/live/investor/ECE8348315/fire-grunde-til-at-aktierne-har-faaet-en-skraekstart-paa-2016/?ctxref=ext 
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hvorpå man forenkler det oprindelige spørgsmål. Denne proces er forbundet med bias, altså en påvirkning 

fra ens egen forudindtagning.145 Man vil ofte anvende den i forvejen kendte information, avaibility, men 

disse informationer vil ikke nødvendigvis være repræsentative. På den baggrund vil man have tendens til at 

investere i virksomheder, hvor man kender deres brand, eller som man på anden vis har en generel eller 

begrænset viden om. Dermed vil en virksomhed, der er blevet omtalt meget i medierne blive tillagt højere 

værdi, da man føler et bedre kendskab til virksomheden.  

Som privatinvestor søger man mod vindere, og investorer vil ofte vælge virksomheder, som står stærkt på 

markedet uden at se investeringen i relation til prisen, hvor markedet med al sandsynlighed allerede har 

taget højde for virksomhedens position i markedet ved fastsættelsen af kursen.146  Private investorer ser i 

højere grad end de professionelle de nuværende resultater som repræsentativt for, hvorledes fremtiden vil 

se ud.  

Forankring, (anchoring), der er påvist på ejendomsmarkedet, viser, at hvis udbudsprisen har et højere 

niveau vil folk være villig til at betale mere. Det samme kan gøre sig gældende på det finansielle marked, 

hvis man ser, at aktien har taget et markant fald uden man direkte kan forklare det, så kan investor se det 

som et godt køb, da de mener, at den tidligere pris var retvisende. Den private vil derfor lave opkøb i 

aktien, hvis den falder, da man nu kan købe aktien markant under den tidligere markedspris.147  

Investorer jagter som sagt altid vinderne på markedet.  Som privatinvestor har man en begrænset mængde 

tid man kan bruge på aktieanalyse, og man vil dermed ikke udfører en fuld analyse af aktien. Det kan 

medføre, at investorer investerer i denne aktie, hvis der pludselig kommer en voldsom stigning, selv om 

man ikke nødvendigvis har den store viden omkring den. Dette kan skyldes, at man har formodning om, at 

markedet handler på baggrund af en særlig viden, som man ikke selv har. Det kommer så til udtryk i trend-

following eller momentum for aktien, der kan få den pågældende aktie til at stige ganske kraftigt på kort 

tid, eller modsvarende at falde kraftigt.148 Dermed vil investorerne flokkes om den pågældende aktie. 

Studier har vist, at det ikke kun gør sig gældende for private investorer, men at herding også gør sig 

gældende for professionelle. Da information er dyrt, følger man flokken for ikke at gå glip af et godt køb.149  

Igennem 2015 er FPC steget meget kraftigt, hvilket har medført, at der er blevet skrevet mange artikler om 

fingerprintmarkedet og særligt FPC. Dermed har investoren fået meget information om FPC, og er derfor 

det mest velkendte valg inden for branchen, hvilket giver en bias, fordi den private person har forkærlighed 

                                                           
145 behavioraleconomics.com/mini-encyclopedia-of-be/heuristic/  
146 Behavioral Finance, side 142 
147 Behavioral Finance, side 145-147 
148 Behavioral Finance, side 144 
149 Behavioral Finance, side 208 
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for velkendte virksomheder. Produktet er teknisk kompliceret. Det kan derfor være svært for 

privatinvestoren at vurdere, hvordan virksomheden står på markedet, hvormed markedsandel er oplagt 

som aproximering for styrken af virksomheden. For FPC har markedsandelen og performance på kort sigt 

været fremragende, hvilket investorer vil bruge repræsentativt for fremtidig markedsandel, hvilket kan give 

udslag i højere prissætning. FPC er ledende inde for fingerprints, og kan dermed blive set som det bedste 

køb for de investorer, der ikke ser investeringen i relation til prisen på aktien. Hvis forankring skulle gøre sig 

gældende for FPC ville det være, gennem opkøb af FPC aktier efter fald i prisen, dermed får investor 

indtrykket af en rabat på aktien.  

Der er ofte forklaringer på et fald for en aktie. Man kan derfor være i tvivl om efterfølgende opkøb er en 

smart disposition fra investoren, men ser vi på udviklingen i prisen, så vil man se, at når FPC falder, er 

aktien mange gange steget kort efter igen, hvilket netop kan skyldes forankring. Dette var blandt andet 

tilfældet, da storinvestoren solgte ud i efteråret 2015. 

FPC er steget kraftigt i 2015, og der har været momentum i aktien. Jagten efter vindere kan have tiltrukket 

mange investorer. Derudover har kvartalsrapporterne for FPC været positive, hvilket har kunnet holde 

dampen kørende for FPC. Det kan derfor ikke udelukkes, at folk har investeret på baggrund af herding, da 

man forventer andre investorer har gjort deres research, og man dermed har betalt en realistisk pris.    

3.2.2 Overconfidence 

Overconfidence gør sig gældende, ifølge undersøgelser, for de fleste mennesker. Folk overvurdere egne 

evner, hvilket har betydning for beslutningstagningen i investeringsvalg. Når man værdiansætter en aktie vil 

værdien fremkomme på baggrund af ens egen værdiansættelse og markedsværdiansættelsen. Desto større 

tiltro man har til egne evner, desto højere vil ens egen værdiansættelse og forventninger vægte. Dermed vil 

investorer med stor selvstillid have tendens til at over-/undervurdere informationer, da de tillægger deres 

egen mening stor værdi.150  Derudover vil investorer ofte være yderligere overconfident pga. survivorship 

bias, da de investorer, der overlever med succes over længere tid, vil få bekræftet, at deres beslutning var 

rigtig. 

En undersøgelse fra Goetzmann og Kumar(2008) viser, at desto større handelsaktivitet en investor havde 

for sin portefølje desto mindre diversificeret var den pågældende investor151. Det skyldes sandsynligvis, at 

overconfidence påvirker både diversifikation og handelsaktivitet hos investoren. Hvis man ikke man ikke 

reducere risiko gennem diversifikation, så er det sandsynligt, at man generelt undervurdere risiko. FPC er 
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blevet handlet i stor grad, og prisen på aktien har været meget svingende. FPC aktien har høj volatilitet. 

Investorer i aktien vil sandsynligvis i større grad være præget af overconfidence, dvs. investor mener, han 

kan ride med på bølgen og sælge, før det går nedad, eller han mener, at værdien for aktien er forkert. Når 

man har stor tro på egne evner, så vil man have tendens til at lægge større vægt på informationer, der 

bekræfter det billede man har i forvejen.152 I FPCs tilfælde kunne det være fremtidsudsigterne, hvor man 

sandsynligvis fokuserer på særlige informationer. Fremtiden for FPC er uvis, og der kommer skiftende 

informationer for, hvordan fremtidsudsigterne for FPC vil se ud, hvilket har stor indflydelse på 

prissætningen af aktien.  

Informationer og analyserapporter peger ikke i samme retning. Ser vi på et par analyser af FPC, har 

Carnegie en relativt positiv forventning til fremtidsudsigterne, hvorimod ABG Sundal Collier ser mere 

negativt på FPCs fremtid. Når der er uenighed blandt analytikerne, så bliver det lettere for den private 

investor selv at danne, det billede han selv ønsker af virksomheden. Man kan derfor frygte, at investorerne 

ikke tillægger FPC tilstrækkelig stor risiko, fordi de undervurdere usikkerheden for fremtiden, og dermed er 

villig til at give en højere pris for aktien.  

3.2.3 Emotions 

Følelser har indflydelse på, hvorledes den private investor vælger at investere. Pride & regret kan medføre, 

at investorer disponerer sin portefølje forkert. Fortrydelsen over at sælge med et tab er stor, hvilket 

sommetider får folk til at holde på aktier, selv om de tvivler på situationen bliver bedre. Folk har yderligere 

tendens til at sælge for tidligt, da man opnår en stolthed af fortjenesten ved salget, og samtidig ved, at man 

vil fortryde et efterfølgende tab ved fald i kursen. Disse effekter gør, at investoren til tider vil lave forkerte 

disponeringer for deres portefølje.  

En anden effekt er, at når en person har opnået en gevinst, så vil personen blive mere åben overfor risiko. 

Denne effekt er kendt som house-money-effekten. Man føler, at man gambler for husets penge, da man 

allerede har vundet. Det kan sammenlignes med adfærden på et kasino. Hvis man derimod lider et hurtigt 

tab, snake-bite, så vil man søge mod break-even, hvor man vil påtage sig øget risiko for ikke opleve et 

realiseret tab. House-money-effekten kan overføres til finansmarkedet. Når en aktie er steget i pris, vil folk 

være mindre risikoavers, da tidligere gevinst kan fungere som stødpude mod evt. fremtidige tab. Samtidig 

kan et større fald i kursen afværges, da man ikke ønsker at realiserer et tab. 153 

                                                           
152 Behavioral Finance, side 163 
153 Behavioral Finance, side 177 



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 70 of 135 
 

FPC er steget meget, og det er ikke utænkeligt, at man som investor har ønsket at hoppe med på vognen, 

og være stolt over gevinsten, og derefter har realiseret den, dette medfører øget handel af aktien. House-

money-effekten er relevant for FPC, da mange af aktionærerne vil have oplevet en stor gevinst ved 

investering i aktien, hvormed de føler de er polstret nok til et mindre fremtidigt tab, og dermed vil 

acceptere større grad af risiko. Den yderligere risikovillighed bliver investorerne ikke betalt for, hvormed de 

er villige til at give en højere pris for aktien. 

3.2.4 Fundamentals 

Forskellen på private og professionelle investorer bliver ofte betegnet ved, at de professionelle handler ud 

fra fundamentals. Fundamentals skal ofte forstås sådan, at man har lavet en traditionel værdiansættelse og 

har taget højde for forskellige risici, der samlet giver en realistisk værdiansættelse af virksomheden.  

FPC fremtid er forbundet med stor usikkerhed, og det er meget svært at vide, hvorledes fremtiden ser ud 

for selskabet. Carnegie og ABG Sundahl Collier er meget uenige om værdien af FPC, bl.a. forudser de vidt 

forskelligt på markedsandelen for FPC vil udvikle sig over tid, og Saxo Bank forventer en markant højere 

værdi154. Det er på nuværende tidspunkt svært for analytikerne at afgøre, hvor stor værdi FPCs nuværende 

markedsandel har, og hvor lang tid markedet vil konkurrere på teknologi fremfor pris. Derudover er det 

fulde potentiale af fingerprint meget svært at finde, og det er svært at afgøre, hvor stor en del af det 

potentielle marked, der vil tilkomme FPC. 

Hvis virksomheder agerer på et velkendt marked, så vil der være større enighed om værdiansættelsen, og 

hvilke fundamentale drivers, der driver virksomhedens omsætning og værdi. Når usikkerheden blandt de 

professionelle er så stor, bliver det også her lettere at finde information, der understøtter ens egne teorier 

og forventninger som privat investor. Da den fundamentale værdiansættelse er så usikker, vil det øge 

overconfidence blandt investorerne, da de ikke vil tillægge markedsværdi en særlig stor vægt i forhold til 

deres egen vurdering.  

3.2.5 Boble 

Vi har gennem tiden set en række forskellige eksempler på spekulative bobler for brancher, goder, aktier 

osv. F.eks. Tulipomania i 1700-tallets Holland og IT-boblen i slutningen af 90’erne er gode eksempler på, at 

folk har haft en ide om, at priserne er skruet for højt op, men samtidig en forventning om, at man kan nå at 
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videresælge varen til en højere pris, hvorved boblen bliver større og større. Boblen udgør den del af prisen 

der ligger over den fundamentale værdi155. 

Man kan ikke vide, om der er tale om en boble før den er sprunget, men der er karaktertræk der går igen 

for en spekulativ boble. Det vil ofte være et nyt marked, uden erfaring og hvor fundamentals ikke er klare, 

og hvor det derfor er svært ved at lave en ”korrekt” værdiansættelse. Investorer vil typisk være præget af 

overconfidence, og dermed ikke reagere særlig kraftigt på nyheder, der er modstridende med deres egen 

formodning. Momentum og stor likviditet er faktorer, der kan forstærke en eventuel boble. Opstår der en 

”social-bølge”, hvor alle skal eje aktier eller en bestemt aktie, så vil det yderligere puste boblen op. Shorting 

kan være medvirkende til at reducere chancen for en boble, hvilket forekommer i FPC aktien. 

Ser man på FPC, kan man ikke helt afvise, at værdien kan være pustet op over den fundamentale værdi. 

Dette skyldes, at det er vanskeligt at fastlægge fundamentals for en ny teknologi, og at udviklingen i aktien 

er styrket yderligere af overconfidence blandt investorer. Derfor kan det ikke udelukkes, at værdien er over 

den langsigtede værdi for FPC. Derudover har der været ganske kraftig momentum i aktien, og en tendens 

til at flere investorer er hoppet med, for at få del i den himmelstormende succes. Man skal dog være 

opmærksom på, at selv om der er en del af karaktertrækkene for en boble, der gør sig gældende for FPC, så 

har de på nuværende tidspunkt markante markedsandele, stor indtjening og lys fremtid. Dermed er 

sammenhængen mellem aktien og prisen ikke på samme niveau, som man har set ved tidligere bobler. 

3.3 Delkonklusion 

Der er en række psykologiske faktorer, der kan gøre sig gældende for værdisætningen af FPC aktien. De 

mentale genveje (heuristik), kan være med til at få aktien til at stige. Informationsmængden om FPC 

fremfor andre aktører er enorm, hvilket giver en skævvridning for investorer. Derudover har FPC opnået 

markant forøgelse af aktiekursen gennem 2015, hvilket kan få aktionærerne til at blive mindre risikoavers, 

hvormed de undervurderer aktiens risiko, og følger med på en trend, der giver aktien momentum. 

Derudover kan det ikke udelukkes, at forankring har været med at til få FPC aktien til at stige ganske kraftigt 

efter sine fald. På baggrund af utilstrækkelige fundamentals og mulig høj overconfidence blandt investorer, 

kan det ikke udelukkes, at FPC aktien befinder sig i en spekulativ boble. Man skal dog være opmærksom på, 

at selskabets nøgletal trods alt ser gode ud og selskabet har leveret stort overskud, og der er ikke tale om 

en boble, som man så ved IT-boblen. 

Det er sandsynligt, at behavioral finance kan forklare en del af kursudsvingene for FPC. Begynder FPC at 

miste markedsandele eller på anden måde skuffer deres investorer, kan reaktionen fra markedet være 

                                                           
155 Overconfidence and Speculative Bubbles, side 4 
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ekstra kraftig. Hermed er det svært at afgøre, hvorledes de psykologiske effekter vil påvirke FPC aktien, da 

de kan trække i begge retninger. Men uanset hvad, vil aktieudsving i aktiekursen blive forstærket i begge 

retninger på kort sigt grundet den høje psykologiske effekt. 

Det vurderes derfor, at FPC aktien, på kortsigt, er meget volatil og forsat har en høj betaværdi, fordi den 

psykologiske effekt forventes at have stor indflydelse på prissætningen. Denne effekt vil dog aftage over 

tid, da en større grundlæggende forståelse for branchen, og de muligheder der er, vil mindske volatiliteten 

for aktien, og medføre en lavere betaværdi på længere sigt.  
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Kapitel 4 – hvordan skal vi så budgettere? 

Dette kapitel vil gennemgå de historiske data i en kort regnskabsanalyse, for herefter at beskrive hvorfor vi 

ikke finder de tidligere perioders regnskabstal brugbare i budgetteringen. Herefter beskrives et mere 

anvendeligt budgetteringsgrundlag for FPC og vækstaktier, for til sidst at anvende dette i den fremtidige 

budgettering, samt en diskussion af resultatet for budgetteringen. 

4.1 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at identificere de primære value drivers, for at danne grundlag for 

budgetteringen. FPCs historiske regnskabsdata ikke er sigende for det fremtidige regnskab, da deres første 

signifikante overskud er kommet i 2015, vil vi kun kort analysere tendenser og niveauer i regnskabet for 

perioden 2012-2015. 

Regnskabsanalysen er baseret på FPCs officielle regnskaber, der er reformuleret til analytisk brug. 

4.1.1 Regnskabsmæssige forhold 

FPC har, for alle de relevante år, aflagt regnskab efter IFRS reglerne og GAAP i Sverige. Alle analyserede 

regnskaber har været udsat for revision af KPMG, og der findes ingen påtegnelser i revisionsrapporten. FPC 

afgiver regnskab for hhv. Group og Parent, Group er det svenske selskab, og Parent er hele FPC med de 

nyere udenlandske underselskaber og Anacatum Design AB.156 Der er få variationer mellem Group og 

Parent regnskaberne, men da aktien handles med Parent-selskabet som underliggende, har dette regnskab 

været grundlaget for vores analyse. Dette betyder yderligere, at de regnskabs- og nøgletal der forefindes på 

FPCs hjemmeside, ikke er helt overensstemmende med vores. 

4.1.2 Reformulering og redflags 

4.1.2.1 Immaterielle aktiver157 

De immaterielle aktiver består af opkøbte patenter og aktiverede udviklingsomkostninger. Derfor 

medregnes dette i den investerede kapital, da disse er nogle af FPCs vigtigste aktiver, og derfor kræver 

forrentning. De aktiverede udviklingsomkostninger kan give en skævhed ved sammenligning med andre 

selskaber, men det vurderes ikke at være markant, og der foretages derfor ingen reformulering af dette. 

4.1.2.2 Operationel leasing158 

FPC anvender operationel leasing i forbindelse med forskelligt produktionsudstyr. Det betyder, at FPC 

regnskabsmæssigt indregner omkostninger forbundet med leasing som en driftsomkostning, men den 

                                                           
156 FPC årsregnskab 2015, side 79 
157 FPC årsregnskab 2015, side 70-72 
158 FPC årsregnskab 2015, side 77 
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aktiveres ikke på balancen. Dette kan FPC potentielt udnytte til at skabe afkast uden, at aktivet aktiveres, 

og dermed ikke indgår i den investerede kapital. Vi reklassificerer derfor operationel leasing, som finansiel 

leasing. Herved indregnes det både på balancen og i resultatopgørelsen.159 Antagelserne for 

reformuleringen er således: opdeling af leasing efter levetid på hhv. 1 eller 1-5 år, ansættelse af alternativ 

lånerente på 0,794%160, lineær afskrivning for aktiverne med en gensalgsværdi på 0 efter levetiden, vi 

vurderer, at risikotillægget bør være minimalt, da gælden hos FPC er så lav. Det giver følgende påvirkning i 

regnskabet: 

Tabel 5 - Leasing regulering for de enkelte år - Kilde: Egen tilvirkning 

Regulering vedrørende årene 

2012A 2013A 2014A 2015A Mio. SEK 

Ydelse, samlet 1,0 3,5 4,5 4,5 

Afskrivninger, samlet -1,1 -1,6 -1,8 -1,2 

Renter, samlet -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 

EK påvirkning -0,2 1,6 2,4 3,1 

Aktiv (ultimo) 5,7 8,0 9,1 6,0 

Forpligtelser (ultimo) 5,9 6,5 6,7 2,9 

Udregningerne vedrørende leasing findes i bilag 3. 

4.1.2.3 Anden operationelindkomst 

Under denne post har FPC primært indregnet valutakursgevinster og –tab161, hvilket må anses som en del af 

deres normale drift, da de primært opererer udenfor Sverige, og de samtidig ikke hedger deres indtjening 

100 %. 

4.1.2.4 Omkostninger og afskrivninger 

FPC opgør omkostningerne i resultatopgørelsen med afskrivninger indeholdt. Dette giver små forskelle i 

vores resultatopgørelse sammenlignet med den fra FPC162. Vi har tilgodeset noterne i vores 

resultatopgørelse samt reklassificeret og reformuleret regnskabet ud fra vores teoretiske tilgang, dette 

giver specielt en forskel i 2014, men denne er ikke signifikant. Det reformulerede regnskab findes i bilag 1. 

                                                           
159 Financial Statement Analysis, side 421 
160 Her anvendes den 10-årige svenske statsobligation 
161 FPC årsregnskab 2015, side 64 
162 FPC årsregnskab 2015, side 55 
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4.1.3 Nøgletal 

Tabel 6 - Historiske nøgletal 2013-2015 - Kilde: Egen tilvirkning 

Nøgletal 2013A 2014A 2015A 

Omsætning (mio. SEK) 95,4 231,9 2900,2 

NOPAT (mio. SEK) -32,4 -176,3 797,0 

Investeret kapital. GNS. (mio. SEK) 67,4 150,7 224,1 

NWC (mio. SEK) 12,4 121,4 159,2 

        

Overskudsgrad -33,92% -76,03% 27,48% 

Omsætningshastighed 1,41 1,54 12,94 

        

ROIC -47,99% -117,00% 355,69% 

ROE -16,10% -59,23% 110,66% 

EVA (mio. SEK) -36,7 -342,1 797,0 

 

Forskelligheden mellem årene betyder, at vi ikke kan fremkomme med analyser af nøgletallene, heriblandt 

rentabilitetsanalyse, der vil give mening for de budgetterede perioder. Det er reelt kun 2015 der 

regnskabsmæssigt kan give værdi for den senere budgettering. Budgettering vil derfor kun i begrænset 

omfang bruge historiske regnskabstal der ikke knytter sig til 2015. Samtidig er vi opmærksomme på, at med 

kun et regnskabsår som udgangspunkt, er det ikke nødvendigvis standarden for fremtiden. Dette er et 

dilemma alle analytikere befinder sig i, ved værdiansættelse af virksomheder med kraftig vækst. 
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4.2 Budgettering 

Da budgetteringen ikke kan foregå med udgangspunkt i de historiske tendenser og niveauer vil vi i højere 

grad anvende den strategiske analyse, suppleret med regnskabstal fra 2015, til at bestemme det fremtidige 

budget. Dette betyder, at kvalitative vurderinger kombineret med kvantitative data om markedsudvikling 

osv., vil danne grundlag for vores budgettering. De konkrete  budgetforudsætninger er angivet i bilag 5. 

4.2.1 Budgetperioden 

FPC befinder sig på et marked, hvor der er høj vækst, hvormed budgetperioden skal have en passende 

længde. Indtil markedet ikke længere har overnormal omsætningsvækst, da man ellers ikke kan opnå 

steady state, hvilket er et krav for terminalperioden. Man skal samtidig være opmærksom på, at 

budgettering langt ud i fremtiden er forbundet med stor usikkerhed, hvormed det kan være ekstremt svært 

at estimere, hvordan markedet og virksomheden ser ud på dette tidspunkt.  

Vi har valgt en budgetperiode på 8 år, der er relativ lang sammenliget med en typisk værdiansættelse, men 

da smartphonemarkedet og kreditkortmarkedet skal være mere stabile for opnå steady state, så er det 

nødvendigt med en budgetperiode på 8 år. Vi forventer, at disse markeder vil være fuldt penetreret i 

terminalperioden eller meget tæt på. 

Det kan ikke udelukkes, at FPC ikke vil befinde sig i steady state i terminalperioden, hvis nye markeder 

åbner sig. Hvormed man vil have en relativ større vækst, men man kan heller ikke afvise, at det vil komme 

en bedre biometrisk teknologi, der vil skubbe fingerprint væk fra de markeder det befinder sig på. Derfor 

tager vi udgangspunkt i en budgetperiode, hvor vi mener, at der opnås steady state indenfor de 

afgrænsede forretningsområder, smartphones og kreditkort. 

4.2.2 Budgettering af value drivers 

4.2.2.1 Omsætningsvækst 

2016 fortsætter med en voldsom omsætningsvækst, der ikke vil være på niveau med 2015, men stadig vil 

befinde sig utrolig højt. FPC forventer selv en omsætning for 2016, der befinder sig i intervallet 6,5-8,5 mia. 

SEK163, hvormed der er lagt op til en markant vækst for dette år på over 100 %. Dette kan virke voldsomt, 

når de samtidig kan miste markedsandele, men vi forventer ikke, at FPC bliver ramt særlig hårdt på 

markedsandele i 2016. Omsætningsvæksten estimeres ud fra salgsmængde, hvor der herefter tages højde 

for reduktion i prisen. 

                                                           
163 FPC kvartalsrapport Q4 2015 
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4.2.2.1.1 Smartphone 

I 2015 havde FPC mange kunder, men deres kunder lancerede kun deres stærkeste smartphone med 

fingerprintteknologien. Samsung har lanceret fingerprint på markant flere modeller, som det også 

forventes af FPCs kunder i 2016, hvilket vil medføre, at FPC vil få andel i meget stor del det nye penetrerede 

marked, hvis de formår at fastholde deres kunder. FPC skriver, at de nye indtrængere ikke har begyndt 

masseproduktion, hvilket reducerer sandsynligheden for tab af markedsandele i 2016. Med en opjustering i 

4. kvartalsrapport 2015, må det samtidig forventes, at FPC føler sig sikker for deres position i 

smartphonemarkedet for 2016, da det på nuværende tidspunkt er den primære driver for omsætningen.  

Usikkerheden for, om de nye indtrængere står stærkere end der gives udtryk i FPCs årsrapport, vil blive 

behandlet i Monte Carlo simuleringen. Da FPC nævner Next Biometrics som konkurrent på 

smartphonemarkedet, men Next Biometrics ønsker ikke selv at gå ind på smartphonemarkedet. Samtidig 

skriver IDEX tydeligt, at de har et samarbejde med en smartphoneproducent, og det snart vil blive 

offentliggjort, hvilket kan sætte tvivl om FPCs udmelding.  

Efter 2016 forventer vi, at omsætningsvæksten falder til tocifret niveau, hvor der stadig er mulighed for 

større penetrering af markedet, men det forventes, at nye indtrængere vil lægge pres på markedet, hvilket 

bl.a. vil medføre en reduktion i prisen for at beskytte markedsandele.  

I 2019-2020 vil markedet være tæt på fuld penetreret, hvorefter væksten vil blive mere stabil, og 

fingerprint vil følge væksten på smartphonemarkedet. 

For dette marked forventes en kraftig stigning i det penetrerede marked, men samtidig et fald i både pris 

og markedsandel på sigt, hvilket vil reducere omsætningsvæksten til mere normale vækstrater.   

4.2.2.1.2 Kreditkortmarkedet 

Smartcards bliver lanceret i år, hvor vi forventer en beskeden penetrering af markedet i stil med 

smartphonemarkedet i 2014, men der er utrolig mange kort, hvormed selv en lille penetrering har stor 

indflydelse. Der er større usikkerhed for udviklingen af kreditkortmarkedet, da smartphonen på længere 

sigt kan gøre kortet overflødigt, eller være et oplagt alternativ. Det er usikkert, hvordan forbrugerne vil 

reagere på flere alternativer for transaktioner. Vi formoder der er 17,55 mia. kort i 2016, da vi antager, at 

markedet er steget med 5 % årligt siden 2012, hvilket er under antagelsen i The Nilson Report, der antog en 

årlig vækst på 9 %, da udviklingen for transaktioner de seneste år givet alternativer til kreditkortet. 
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Vi forventer, at mængden af nyudstedte kreditkort vil blive reduceret efter 2017. Mængden af kreditkort vil 

blive reduceret, men penetreringen af smartcards vil stige. Derfor vil smartcardmarkedet bidrage i stor grad 

til FPCs omsætningsvækst de første par år. 

Baggrunden for det aftagende kreditkortmarked er, at en del af forbrugerne vil anvende smartphonen 

fremfor kreditkort og have kreditkort som supplering, hvis der er problemer med smartphonen. På 

baggrund af denne store trussel fra smartphones, der truer kreditkortmarkedet, så kan penetreringen af 

markedet gå hurtigere, da Visa og MasterCard vil have stor interesse i at få et konkurrencedygtigt produkt 

ud på markedet inden det er for sent.  

Vi forventer, at FPC og Zwipe som first movers vil sidde på markedet 2016, hvor Visas samarbejdspartnere 

vil komme i gang med produktionen i 2017. Vi ser derfor en kraftig vækst for smartcards i 2016-2019, 

hvorefter væksten bliver stærkt reduceret. Efterspørgslen på kreditkort falder, hvilket medfører, at det 

potentielle marked er aftagende. Man skal være opmærksom på, at hvis smartphones bliver til en universel 

nøgle, så vil det kunne påvirke omsætningen positivt for smartphones. 

4.2.2.1.3 Forventninger til omsætningsvæksten 

På baggrund af disse informationer ser forventningerne til omsætningsvæksten for de kommende år 

således ud, at kreditkortmarkedet vil øge omsætningsvæksten i budgetperioden, men på længere sigt 

virker markedets vækstpotentiale begrænset, hvilket gør at væksten i terminalperioden bliver negativ. Den 

største usikkerhed er ”andre markeder”, der er utrolig svær at budgettere, da der kan komme nye 

markeder, der vil have stor indflydelse for FPC. Opgaven er dog afgrænset fra disse andre markeder, men vi 

har valgt at medtage andre markeder, som et begrænset boost til omsætningsvæksten, da vi ikke kan sige 

noget konkret om dem, og de ikke er fokus for denne værdiansættelse, men alligevel medtages som et 

mindre tillæg til den forventede omsætningsvækst. Uddybning af enhedsvæksten for smartphones og 

smartcards kan ses i bilag 4.  

Tabel 7 - Omsætningsvækst 2016-2023 - Kilde:Egen tilvirkning 

 

4.2.2.2 EBITDA marginen 

EBITDA marginen for 2016 afhænger i høj grad af, hvordan konkurrencesituationen vil se ud for det 

kommende år. Ifølge FPC, så er de nye indtrængere ikke gået i gang med masseproduktion, hvormed 

Omsætningsvækst 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Smartphone, enhedsvækst 127,48% 17,36% 17,45% 10,26% 7,70% 4,94% 1,37% 1,67%

Smartcard, enhedsvækst 27,86% 16,10% 16,73% 13,47% 1,20% 0,75% 0,15% -1,82%

Andre markeder, enhedsvækst 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 3,50% 4,50% 4,50% 4,65%

Samlet enhedsvækst 156,84% 34,96% 35,93% 25,48% 12,41% 10,20% 6,03% 4,50%

Reduktion pga. faldende priser 133,32% 26,92% 24,07% 15,29% 6,82% 5,30% 3,01% 2,25%

Antaget omsætningsvækst 133,00% 27,00% 24,25% 15,25% 6,75% 5,50% 3,25% 2,25%

Omsætning, mio. SEK 2.900              6.757              8.582              10.663              12.289              13.119              13.840              14.290              14.612              
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konkurrencen på markedet ikke vil være markant anderledes fra 2015. På baggrund af FPC store 

markedsandele vil de etablerede aktører forsøge at tage markedsandele, hvilket vil presse prisen ned i 

2016. Markedet er dog stadig nyt, og forbedringer af produktionsprocesser og ressourcespild vil stadig  

være mulige, hvormed omkostninger for produktionen kan reduceres. Derfor ikke den store ændring for 

EBITDA marginen i 2016. 

Vi forventer, de nye indtrængere vil presse på i 2017, hvormed EBITDA marginen vil falde over tid, da 

smartphonemarkedet vil få højere konkurrence, hvorfor man er nødt til at reducere prisen for at beskytte 

sine markedsandele. Man vil muligvis kunne adskille smartphone- og smartcardmarkedet i starten af 

smartcard lanceringen, men den teknologi, der sidder i de to enheder er næsten den samme, og vil derfor 

være påvirket af den samme prisreduktion. Smartcard har på nuværende tidspunkt et større fokus på 

energieffektivitet, men det forventes, at de to markeder vil kunne serviceres af omtrent samme 

fingerprintscanner på sigt, hvorfor prisen for fingerprintscannere på de forskellige markeder vil nærme sig 

hinanden. 

Penetreringen af smartphonemarkedet og smartcardmarkedet vil være drevet af efterspørgsel og lavere 

priser, hvormed et fald for EBITDA marginen på længere sigt vil være en realitet. Det vurderes, at man ikke 

kan optimere produktionsprocesserne og omkostninger for FPC i samme grad som faldet i prisen. 

Som nævnt i markedsafsnittet, så er vurderingen, at priserne for fingerprint vil falde over tid, men der er 

uenighed om, hvor voldsomt prisfaldet vil være over tid. Vi forventer, at EBITDA marginen vil falde svagt 

gennem budgetperioden. Det skyldes, at prisen vil falde kraftigere end omkostningerne falder selv om 

knowhow og stordriftsfordele vil kunne opretholde på EBITDA marginen for FPC på et højere niveau.  

Tager man udgangspunkt i et prisfald på 50 % over sigt i forhold til i dag, er det svært at opretholde den 

samme EBITDA margin. EBITDA marginen er meget afhængig af konkurrencen på markedet, og det er på 

nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvor konkurrencedygtige de potentielle indtrængere er, og hvor 

mange af dem der vil etablere sig på samme markeder som FPC. Derfor vil EBITDA marginen muligvis blive 

ramt hårdere tidligere, eller kunne opretholdes i længere tid. Denne usikkerhed vil blive illustreret 

nærmere i Monte Carlo simuleringen.   
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Tabel 8 - EBITDA margin 2016-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.2.2.3 Lånerente 

Da virksomheden næsten er 100 % egenkapital finansieret, så forventer vi ikke noget risikotillæg, som 

kreditor bør man derfor ikke være nervøs for at kunne inddrive sin gæld, når virksomheden har så 

begrænset mængde gæld, vi har derfor valgt at anvende renten fra en 10-årig obligation på 0,794 %. Denne 

rente bliver dog kun anvendt som alternativ lånerente i forbindelse med omlægning af den operationelle 

leasing. 

4.2.2.4 Effektiv skattesats 

Virksomhedsbeskatningen i Sverige udgør 22 %, og uden fremmedkapital i FPC, ser vi denne skatteprocent 

som den fremtidige effektive skat. FPC har ikke tidligere betalt selskabsskat, da det har været mulig at 

anvende udskudt skattemæssigt underskud. I 2015 har FPC haft en markant lavere effektiv skattesats, der 

udgjorde blot 12,3 %, hvilket skyldes det opbyggede skattemæssige underskud, der blev anvendt i 2015. 

Fremadrettet forventes alle underskud at være opbrugt, og skattesatsen være som fastlagt i Sverige. 

4.2.2.5 Immaterielle- og materielle driftsaktiver af omsætningen 

Disse aktiver er procentmæssigt faldet drastisk i 2015, det er ikke utænkeligt, at vi vil se dette niveau 

fremover, men da de har været markant højere tidligere, har vi ud fra et sikkerhedsprincip øget andelen af 

immaterielle- og driftsaktiver af omsætningen til at udgøre 6 % over hele perioden.  Dette betyder, at vi 

tager højde for eventuelle opkøb af patenter eller produktionsenheder mv. 

4.2.2.6 Networking capital 

NWC er faldet markant fra 2014 til 2015, hvor det især er varelageret, der er blevet er reduceret markant. 

Vi ved, at FPC er særligt opmærksom på planlægning af deres produktion, både med leverandører og 

kunder. Det har vist sig ganske nemt for FPC at planlægge produktionen for fingerprint til 

smartphoneproduktionen, hvormed en lav NWC er realistisk. Pengebinderne er blevet markant forbedret 

for FPC, men leverandørgælden er tilsvarende faldet relativt til omsætningen. Da hovedelementerne for 

NWC ikke bevæger sig i samme retning har vi valgt at budgettere dem separat for at give et bedre billede af 

virksomheden.  

4.2.2.7 Varelager 

Forbedringer af varelageret har været i fokus for FPC i 2015, hvor koordinering og estimering af varelageret 

har gjort det muligt at angive præcist, hvor og hvornår man skal bruge sine varer, hvormed størrelsen på 

EBITDA 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

EBITDA margin 32,76% 32,00% 31,00% 29,00% 27,00% 24,00% 21,00% 19,00% 17,00%
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varelageret derfor er reduceret væsentligt. Varelagerets andel af omsætningen er blevet reduceret drastisk 

for FPC i 2015. En væsentlig faktor til forbedring af varelageret er, at man på smartphonemarkedet præcist 

ved, hvornår en ny smartphone sendes på markedet, og dermed kender tidspunktet og mængden for 

leveringen samtidig, da udvikling og design sker i tæt samarbejde med kunderne. Dermed er det muligt at 

lave præcise estimater for materialeforbrug, og dermed have et effektivt og begrænset varelager. Da FPC 

har godt kendskab til produktionen er samarbejde med leverandørerne oplagt, så begge parter kan opnå 

fordel af en forudsigelig produktion. 

Varelageret udgjorde blot 5,28 % for 2015. Dette er et utrolig lavt niveau for varelageret i en 

produktionsvirksomhed. Når FPC går ind på smartcardmarkedet, er det ikke sikkert, at forudsigeligheden 

for produktionen vil være den samme. Det giver usikkerhed for om man kan opretholde et så effektivt 

varelager som gennem 2015, samtidig sker der en stor forøgelse af samarbejder, der yderligere sætter pres 

på varelageret. Ved vækstvirksomheder vil man ofte se større pengebindinger, hvormed det ikke kan 

afvises, at man i fremtiden vil se et mindre varelager for FPC, når væksten er reduceret. 

Vi har valgt, at varelageret vil udgøre 10 % af omsætningen for hele budgetperioden, da vi finder det mere 

sandsynligt, at det bliver en smule større, men det kan ikke afvises, at den vil blive yderligere reduceret.  

4.2.2.8 Tilgodehavender 

Fra tidligere år kan det ses, at tilgodehavender udgør en stor andel ift. omsætningen. Den store andel af 

disse tilgodehavender, skyldes sandsynligvis, at omsætningen har været relativ lille. FPC har dermed ikke 

haft samme forhandlingskraft overfor nogen kunder, og det har samtidig været lettere for kunderne at 

kræve længere kredittider generelt.  

Vi forventer dermed, at tilgodehavender for 2015 er en god indikator for, hvad FPC kan forvente i 

fremtiden, men grundet en formodning om større forhandlingsmagt hos FPC er denne fastlagt til 20 % over 

hele perioden.  

4.2.2.9 Driftsgæld 

Driftsgælden er steget i 2015, men har ikke kunne følge med den relative stigning, som man har set for 

omsætningen, andelen af driftsgælden er derved blevet reduceret. Det kan man undre sig over, da en 

større virksomhed vil have bedre mulighed for at øge sin leverandørgæld, da forhandlingskraften bliver 

bedre med størrelsen. FPC har formået fra 2014 til 2015 at forbedre varelageret markant, da FPC har 

prioriteret et samarbejde med leverandørerne fremfor at udspille dem mod hinanden, da man med et 

samarbejde har været i stand til at have et mere effektivt varelager. Derudover har leverandørerne muligvis 
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tidligere været mere villige til at give længere kredittid, da fingerprintmarkedet ikke var udviklet, og de 

derfor har haft interesse i at se FPC bryde igennem med dette marked.  

FPC har derudover haft stor likvidbeholdning i 2015, da de har haft større fokus på toplinjen, hvorfor 

driftsgælden kan være blevet nedprioriteret. Vi har en formodning om, at når markedsvæksten bliver 

reduceret, så vil der komme større fokus på driftsgælden, og man kan dermed opnå forbedringer i 

leverandørgælden. Vi har budgetteret med en årlig stigning på 2 % indtil den rammer 33 %, hvor den 

forventes at være stabil.    

4.2.2.10 Nettorentebærende gæld 

I 2015 var NIBD negativ, da FPC har en stor likvidbeholdning. Når FPC samtidig har udstedt nye aktier, må 

det forventes at disse likvider, samt pengene fra udstedelse af nye aktier vil gå til investering i 

virksomheden, og dermed vil NIBD stige til et mere normalt niveau. Det resterende kan evt. gå til 

kapitalpostring eller udbetaling til aktionærerne.  

Investeringerne vil øge den investerede kapital, der dermed vil blive større, hvormed NIBD vil udgøre en 

relativt større del. Vi forventer, at de vil investere størstedelen af deres indtægter fremadrettet, og 

samtidig med et fald i EBITDA på længere sigt, så vil opbygning af likvide reserver blive reduceret. Hvis der 

opstår store likvide beholdninger senere hen må det forventes, at de udbetales som dividender, da de skal 

agere i bedste interesse for investorerne, og dermed ikke beholde likvider, som ikke kan reinvesteres med 

et attraktivt afkast. Dermed forventer vi en langsigtet NIBD der udgør -10 % af den investerede kapital. 

4.2.3 Analyse af budgetteringens påvirkning på nøgletal 

Dette afsnit vil analysere budgettets påvirkning af nøgletal, og dermed driften for FPC. Først gennemgås 

påvirkningen på pengestrømmen, og herefter en gennemgang ROIC. Dette gøres med henblik på at vise 

sammenhængen mellem budget og drift. 

4.2.3.1 Pengestrømopgørelsen 

Pengestrømopgørelsen er overvejende stigende gennem budgetperioden for FPC. Stigningen er ganske 

voldsom fra 2016 til 2017, og aftagende efter 2020. 

Pengestrømopgørelsen er hovedsageligt drevet af driften, men grundet en relativ højere pengebinding i 

2016 har FCFF ikke en så kraftig stigning sammenlignet med omsætningen, da vi budgetterer med en højere 

andel af pengebindinger i 2016. Dette er dog samtidig baggrunden for at den store stigning i FCFF fra 2016-

2017.  
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Faldet i FCFF gennem budgetperioden skyldes, at man ser et faldende cash flow fra driften. Det faldende 

cashflow fra driften skyldes, at omsætningsvæksten ikke længere er tocifret, da den øgede omsætning får 

svært ved at kompensere for den faldende pris på fingerprintscannerne, så EBITDA marginen og cashflow 

fra driften reduceres. Herefter ser man et fald i FCFF på ca. 200 mio. årligt for FPC.  

Tabel 9 - Pengestrømsopgørelse 2015-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.2.3.2 Return on invested capital 

FPCs ROIC er utrolig høj, hvilket skyldes, at man har en meget lav andel af investeret kapital. På baggrund af 

en så høj ROIC giver det ikke mening at sammenligne ROIC med WACC, da ROIC altid vil befinde sig langt 

over. Dermed vil der være fokus på ROICs udvikling, men ikke en sammenligning med WACC for de enkelte 

år. 

Tabel 10 - ROIC 2015-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

ROIC er faldende gennem budgetperioden, og der sker et tydeligt fald i ROIC fra 2015-2023, hvor ROIC 

bevæger sig fra 355 % til 165 %.  

For at få bedre forståelse for udviklingen af ROIC gennem budgetperioden, så vil der blive set nærmere på 

omsætningshastigheden og overskudgraden for FPC, der tilsammen udgør ROIC. Dermed vil der opnås 

bedre forståelse for dens udvikling og de år, hvor der sker en markant forandring. 

4.2.3.2.1 Omsætningshastigheden 

Omsætningshastigheden, der udgøres af den investerede kapital og omsætningen, er markant faldende for 

FPC i 2017, hvorefter den er stødt stigende gennem perioden, og for terminalledet ser man et mindre fald. 

Pengestrøm opgørelse, mio 

SEK 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

EBIT 908                   2.142               2.635               3.060               3.281               3.109               2.865               2.672               2.440               

Eff. Skattesats 12% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Skat af EBIT -1 -471 -580 -673 -722 -684 -630 -588 -537

Afskrivninger 42 20 26 32 37 39 42 43 44

Udskudt skat -110

Pengestrømme fra drift før 

ændring i NWC 839 1691 2081 2419 2596 2464 2276 2127 1947

Ændring i arbejdskapital

Ændring i  varelager -54 -523 -182 -208 -163 -83 -72 -45 -32

Ændring i tilgodehavender -512 -700 -365 -416 -325 -166 -144 -90 -64

Ændringer i forudbetalinger
-3

Ændring i driftsgæld 532 902 505 606 529 347 333 126 90

Pengestrømme fra drift 801                   1.371               2.039               2.401               2.638               2.562               2.393               2.118               1.941               

Anlægsinvesteringer -24 -350 -135 -157 -134 -89 -85 -70 -63

Frit cash flow 777                   1.020               1.904               2.244               2.503               2.473               2.308               2.048               1.878               

ROIC 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Omsætningshastighed 12,93 12,14 8,99 9,68 10,23 10,89 12,10 12,70 12,64

Overskudsgrad 27,48% 24,73% 23,95% 22,39% 20,83% 18,49% 16,15% 14,59% 13,03%

ROIC 355,27% 300,24% 215,38% 216,73% 213,11% 201,29% 195,34% 185,24% 164,64%
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Grundet den høje omsætning og den minimale investerede kapital ligger omsætningshastigheden på 9 eller 

derover fra 2015-2023. Dekomponering af omsætningshastighed i investeret kapital og omsætning følger. 

Tabel 11 - Omsætningshastigheden 2015-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.2.3.2.1.1 Investerede kapital 

Den investere kapital for FPC er voldsomt stigende fra 2015-2017, og jævnt stigende for 2018-2019, dette 

skyldes primært de forudsætninger vi har til omsætningsvæksten, og den større andel af investeret kapital 

sammenlignet med omsætningen. Den voldsomme stigning i den investerede kapital fra 2015-2017 skyldes, 

at den investerede kapital stiger markant i 2016, og da der anvendes gennemsnitstal for 

omsætningshastigheden, så vil denne effekt påvirke over to år. Stigningen fra 2018-2019 skyldes, at 

væksten stadig er stor, specielt gennem større penetrering for kreditkort, hvilket påvirker størrelsen af den 

investerede kapital. I den sidste del af perioden er der mere moderat vækst, og med forbedringer i 

driftsgælden, og stort set uændrede pengebindinger i varelager og tilgodehavender. Derfor får vi en svagt 

faldende investerede kapital. For den sidste del af budgetteringen stiger den investerede kapital igen, da 

forbedringer for driftsgælden ophører i 2021. 

4.2.3.2.1.2 Omsætningen 

Omsætningen er markant stigende for de første par år, hvorefter vi ser en mere moderat stigning 

sammenlignet med starten. For slutningen af budgetperioden er væksten mere normal, det medfører, at 

ændringen i den samlede omsætning er begrænset. Dette vurderes som mest sandsynligt i takt med 

normaliseringen for fingerprintmarkedet. 

4.2.3.2.1.3 Omsætningshastigheden 

Faldet for omsætningshastigheden i 2017 skyldes, at den investerede kapital stiger markant fra 2015 til 

2016. Grunden til man ikke ser den samme ændring i 2016 for omsætningshastigheden er, at omsætningen 

stiger så voldsomt i det år, hvormed det kompenserer for den stigende investerede kapital. Efter 2017 

stiger omsætningshastigheden støt opad, da omsætningen stadig stiger, og den investerede kapital ikke 

flytter sig så meget. FPCs driftsgæld udgør en relativ større andel af omsætningen, hvilket får den 

investerede kapital til at stige mindre sammenlignet omsætningen. Driftsgældsforbedringen stopper i 2021, 

og da den investerede kapital bliver angivet for gennemsnitsværdier, vil man ikke længere se forbedringer i 

omsætningshastigheden for 2023 (terminalledet).  

Omsætningshastighed, mio 

SEK 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Omsætning 2.900               6.757               8.582               10.663             12.289             13.119             13.840             14.290             14.612             

Investeret kapital. GNS. 224                   557                   954                   1.101               1.201               1.205               1.144               1.125               1.156               

Omsætningshastighed 12,93 12,14 8,99 9,68 10,23 10,89 12,10 12,70 12,64
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4.2.3.2.2 Overskudsgraden 

Overskudsgraden ser på forholdet mellem NOPAT og omsætningen, denne vil aftage, hvis NOPAT falder 

sammenlignet med omsætningen og omvendt ved stigning. Overskudsgraden for FPC falder mærkbart fra 

2015 til 2016, hvorefter man ser overskudsgraden være aftagende gennem budgetteringen. Dette skyldes 

en forventning om øget konkurrence og faldende priser. 

Tabel 12 - Overskudsgraden 2015-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.2.3.2.2.1 Net operating profit after taxes 

NOPAT for FPC er stigende frem mod 2019, hvilket skyldes, at omsætningsvæksteffekten er kraftigere end 

den faldende EBITDA margin. Da væksten efter 2019 ikke længere er så voldsom, og man fortsat ser en 

faldende EBITDA, så begynder NOPAT at falde efter denne periode.  

4.2.3.2.2.2 Overskudsgraden 

Der et markant fald i overskudsgraden fra 2015 til 2016, hvor vi ikke ser nogen ændring for EBITDA 

marginen, men da den effektive skattesats er utrolig lav for 2015, grundet et opbygget skattemæssigt 

underskud, rammer denne effekt i 2016. Den effektive skattesats udgør 12,3 % i 2015, hvorimod den udgør 

22 % for 2016 og i hele budgetteringen.  

Da EBITDA marginen er faldende gennem budgetteringen, og den effektive skattesats er fast, så er det ikke 

overraskende, at man ser en faldende overskudsgrad gennem perioden. Da der vil være meget klar 

sammenhængen mellem EBITDA marginen og overskudsgraden. 

4.2.3.2.3 ROIC 

Grundet udviklingen for overskudsgraden er der et markant fald i ROIC tidligt i budgetperioden. Det 

skyldes, at overskudsgraden falder på baggrund af ændring i den effektive skattesats i 2016. For 2017 falder 

omsætningshastigheden markant på baggrund af en stigning i den investerede kapital, hvor man ikke ser en 

tilsvarende stigning i omsætningen.  

Tabel 13 - ROIC 2015-2023 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

For 2018 sker der en mindre stigning i ROIC, da stigningen i omsætningshastigheden er lidt større end faldet 

i overskudsgraden. Efterfølgende år ser man en stigende omsætningshastighed og faldende overskudsgrad. 

Overskudsgrad, mio SEK 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

NOPAT 797                   1.671               2.055               2.387               2.559               2.425               2.235               2.084               1.903               

Omsætning 2.900               6.757               8.582               10.663             12.289             13.119             13.840             14.290             14.612             

Overskudsgrad 27,48% 24,73% 23,95% 22,39% 20,83% 18,49% 16,15% 14,59% 13,03%

ROIC 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Omsætningshastighed 12,93 12,14 8,99 9,68 10,23 10,89 12,10 12,70 12,64

Overskudsgrad 27,48% 24,73% 23,95% 22,39% 20,83% 18,49% 16,15% 14,59% 13,03%

ROIC 355,27% 300,24% 215,38% 216,73% 213,11% 201,29% 195,34% 185,24% 164,64%
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Faldet i overskudsgraden er relativt kraftigere end stigningen i omsætningshastigheden, hvormed man over 

tid ser en lavere ROIC for FPC. I terminalperioden er der fald for både omsætningshastigheden og 

overskudsgraden.  

4.3 Delkonklusion 

De historiske tal viser ikke tydelige trends for FPC. Rentabiliteten har ikke været god for FPC de tidligere år, 

så pengebindinger og mængden af driftsaktiver kunne muligvis vise en trend, der ville kunne bruges 

fremadrettet. Det gør sig ikke gældende for FPC, hvor 2015 står i skærende kontrast til de tidligere år. Det 

betyder, at budgettet i højere grad baseres på den strategiske analyse og de forventninger der er til 

fremtiden, samt alene anvender 2015 som udgangspunkt. Dette kan give opgaven et biased resultat 

grundet det store fokus på 2015 og den strategiske analyse. 

Vi har dermed stor fokus på kvalitativt data, der bliver underbygget af kvantitative prognoser, men dette 

medfører, at der vil komme en stor grad af subjektivitet i budgetteringen, da usikkerheden for 

produktmarkeder, priser og konkurrence er stor. Prognoser for fremtiden er overvejende positive, hvilket 

psykologisk kan have påvirket budgetteringen i en mere positiv retning. 

Budgetperioden for FPC er svær at bestemme, da der er så stor usikkerhed for teknologi og nye markeder, 

og man samtidig skal have et vist kendskab om fremtiden for at foretage budgetteringen. Teknologien kan 

medføre, at fingerprintsteknologien i fremtiden ikke er den foretrukne til biometrisk verificering, hvilket 

kan reducere væksten meget hurtigt, men nye markeder kan samtidig øge væksten for FPC, derfor vil 

steady state være utrolig svær at estimere.   

Ud fra de budgetterede value drivers, så vil man have FCFF der topper 2019, hvorefter det bliver reduceret, 

hvilket er i overensstemmelse med, at væksten på kreditkortmarkedet efterfølgende vil være aftagende. 

Dermed bliver EBITDA marginens fald kraftigere end omsætningsvæksten, hvilket reducerer pengestrømme 

fra driften. 

Hvis man går nærmere ned i driften ser vi, at fra regnskab til budgettering sker der ændringer i form af 

effektiv skat og ændret pengebindinger, hvilket påvirker ROIC tydeligt for første budgetår og andet 

budgetår. Efterfølgende er ROIC faldende, da overskudsgraden falder, hvilket hovedsageligt sker på 

baggrund af faldende EBITDA margin.  
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Kapitel 5 – værdiansættelse af Fingerprint Cards 

Kapitlet indledes med en gennemgang af kapitalkravet til FPC, heri en diskussion af den risikofri rente, og 

hvilken proxy man skal anvende for denne. Efter kapitalkravet er fastsat anvendes dette sammen med den 

forudgående budgettering til værdiansættelse vha. DCF-modellen. Til slut anvendes en multipel analyse 

vha. EV/EBITDA multiplen for at sammenligne den med fundamentale værdiansættelse. 

5.1 Kapitalkravet   

5.1.1 Capital Asset Pricing Model 

Der vil blive taget udgangspunkt i CAPM, når kapitalkravet for FPC skal estimeres. CAPM har en række 

forudsætninger, der antages at være opfyldt bl.a.: 

- Investor kender al offentlig tilgængelig viden 

- Investor kan reducere al usystematisk risiko 

- Der eksisterer et risikofrit aktiv 

- Markedet er rationelt 

Forudsætningerne for CAPM antages at være opfyldt i denne opgave, selv om de ofte bliver 

problematiseret. Vi vil udelukkende se nærmere på markedspræmien og det risikofri aktiv i denne opgave. 

Der er ikke enighed om, hvilke værdier disse to faktorer har, og der vil derfor blive foretaget en vurdering 

af, hvad en realistisk værdi for det risikofri aktiv og markedspræmien bør være. En del af volatiliteten, der 

kommer psykologiske faktorer, vil være usystematisk risiko, da CAPM kun medregner systematisk risiko, vil 

den usystematiske risiko ikke medtages i betaværdien for aktien. 

5.1.1.1 Den risikofri rente 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de udfordringer vi ser ved fastlæggelsen af den risikofri rente, når ejernes 

afkastkrav og gældens omkostninger skal bestemmes. Først må det defineres hvad den risikofri rente er, og 

dermed hvilket risikofrit aktiv den er tilknyttet.  

5.1.1.1.1 Teoretisk tilgang164 

Når investorer køber aktiver, gøres det med udgangspunkt i et forventet afkast på aktivet. Efterfølgende 

viser aktivets reelle afkast sig over holdingperioden, hvilket kan variere markant fra det forventede afkast – 

dette er aktivets risiko. Altså definerer vi risikoen som variansen mellem det forventede- og det reelle 

afkast, dermed burde et aktiv uden risiko – det risikofri aktiv – have det samme reelle og forventede afkast 

over holdingperioden. Før dette kan opnås, må aktivet yderligere være ukorreleret med aktiver der bærer 

                                                           
164 What is the riskfree rate?, side 3 



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 88 of 135 
 

risiko, og dermed have en varians på 0, da forudsætningen om ingen varians for det risikofri aktiv ellers ville 

være brudt.  

5.1.1.1.2 Betydning af det risikofri aktiv165 

Både når omkostningerne for egenkapitalen og fremmedkapitalen skal bestemmes, må fundamentet være 

en risikofri investering, hvortil der lægges en præmie for den risiko man påtager sig i den givne investering. 

Altså – hvad ville renten være, hvis der ingen risiko var, og hvor meget skal betalingen dermed være for den 

risiko der påhviler dette aktiv. 

Dermed ligger den risikofri rente som grundstenen i en hver investeringsbeslutning, der kan have stor 

betydning for investeringens nutidsværdi, og dermed om investeringen bliver udført eller forkastet. Aswath 

Damodaran (2008) pointerer desuden: 

”As the riskfree rate rises, and the discount rate rises with it, the breakdown of a firm’s value into growth 

assets and assets in place will also shift. Since growth assets deliver cash flows further into the future, the 

value of growth assets will decrease more than the value of assets in place, as the riskfree rate rises.” 

Dette er specielt interessant, når vi kigger på en virksomhed som FPC, da størstedelen af deres værdi ligger 

i forventningen om fremtiden, og muligheden for at markedet for fingerprintteknologi vil vokse markant. 

5.1.1.1.3 Forudsætninger for det risikofri aktiv166 

Generelt i litteraturen findes specielt to ufravigelige antagelser der skal overholdes, før end der kan være 

tale om et aktiv uden risiko: 

1. Der kan ikke være konkursrisiko 

2. Der kan ikke være reinvesteringsrisiko 

Antagelserne i sig selv er selvsagte, da de begge dækker over risiko, der ikke kan være til stede. Samtidig 

giver det nogle retningslinjer, der kan følges, da der hermed udelukkes flere renter til brug for reference. 

Den første udelukker alle former for private virksomheder, da alle disse i større eller mindre grad har en 

form for konkursrisiko. Det ville derfor være oplagt at anvende statsobligationer, da disse i teorien ikke 

burde indeholde denne eksponering. Som altid viser virkeligheden sig dog mere kompleks end teorien kan 

håndtere. Dette har de seneste år vist sig i bl.a. Argentina167 og Grækenland, der må siges, at om end de 

ikke er gået konkurs, er der en markant risiko for, at de ikke kan honorere deres forpligtelser. Der findes 

                                                           
165 What is the riskfree rate?, side 4-5 

166 What is the riskfree rate?, side 5-6 

167 theguardian.com/world/2014/aug/20/argentina-debt-default-lawyers-court-pay-clause 
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samtidig lande, hvor sandsynligheden for disse problemer er så godt som elimineret, men forskelligheden 

er slående bare indenfor Europa. Hvilket har ført til, at det svenske finanstilsyn har indført krav om, at 

banker skal tilføre risikovægtning på udenlandske statsobligationer, der ellers tidligere har været så godt 

som risikofri ved opgørelser af risikoen i bankers investeringer.168 Det lader yderligere til, at der ønskes et 

centralt europæisk regelsæt for, hvordan banker skal indregne risiko på statsobligationer. Så hvor man i 

fremtiden skal finde en investering uden konkursrisiko er svært at se. En løsning kunne være at fratrække 

risikopræmien fra statsobligationer for at finde frem til noget der ligner et aktiv uden konkursrisiko. 

Den anden antagelse om ingen reinvesteringsrisiko er næsten umulig at opfylde for andet end nulkupon 

obligationer. Da disse ikke kræver geninvestering af kuponerne til samme rente. Der er dog et andet 

problem her, som er, at investeringshorisonten skal være ens med længden på nulkupon obligationen. 

Denne er derfor, i teorien, den indtil videre bedste løsning.169 

Et problem her er dog, at den svenske stat ikke udsteder nulkupon obligationer med en passende løbetid, 

altså en løbetid, der afspejler vores antagelse om uendelig tidshorisont for de budgetterede cashflow i 

terminalperioden, og selv hvis de gjorde, så ville sådan et aktiv være stærkt illikvidt. Vi burde derfor 

anvende en obligation med så lang løbetid som muligt, en 30-årig obligation, men denne har grundet 

løbetidens længde problemer med likviditeten, hvilket påvirker kursen og den effektive rente.170 

5.1.1.1.4 Praksis 

I praksis har man længe anvendt den 10-årige statsobligation som det bedste bud på en risikofri rente, men 

de seneste års lave renteniveau har fået praktikkere til at anvende andre og mere eksperimenterende 

måder at bestemme en den risikofri rente. Nogle med længere løbetid og andre proxyer for den risikofri 

rente, da den normale 10-årige obligation ikke havde en løbetid der kunne udligne det lave renteniveau. 

Renten er dog igen steget til et niveau, hvor praktikkere anvender den som den risikofri rente.171 

Den praktiske risikofri rente opfylder ikke alle krav der bliver sat til den teoretiske risikofrie rente. Der er 

mulighed for konkurs, men en større risiko er, at obligationens værdi bliver udhulet af inflation. Det er 

ganske få aktiver, hvor man kan undgå konkursrisiko, og disse bliver handlet i begrænset mængde, 

hvormed de vil være illikvide. Dermed er den minimale konkursrisiko fra den 10-årige obligation bedre at 

anvende end et illikvidt aktiv. Der kan være en problematik, hvis staten virker ustabil, og dermed har en 

svag rating, men da den svenske stat har en AAA-rating, vil vi ikke komme nærmere ind på det. 

                                                           
168 bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/banks-in-sweden-are-told-to-add-risk-weights-to-government-bonds 
169 Der er yderligere problematikker omkring valuta påvirkning der ikke uddybes nærmere her. 
170 Financial Statement Analysis, side 308-309 
171 Prisfastsættelse på aktiemarkedet, PWC 
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Dette betyder, at vi i denne opgave burde anvende den 10-årige svenske statsobligation172 som udløber 12-

11-2026 med en rente på 0,794 %.173 Dette er en lav rente sammenlignet med tidligere, og derfor anvender 

visse aktører en højere risikofri rente, da man giver et tillæg, da man har en forventning om en stigning i 

renten for fremtiden, i Carnegies analyse af FPC anvendes en risikofri rente på 3,5 %174, hvilket må siges at 

være markant over de nuværende renter. Andre praktikere, kompensere ved at anvende en højere 

markedspræmie.175  

Ved anvendelsen af den 10-årige svenske statsobligation vælger vi at se bort fra den eventuelle 

risikopræmie man burde fratrække statsobligationen for bedre at matche en rente uden risiko. Når vi 

anvender den risikofri rente, der anvendes til beregning i DCF modellen, hvor ca. 2/3-dele af værdien 

kommer fra terminalperioden, mener vi, at dette renteniveau bliver for lavt. Derfor tillægger vi den 10-

årige statsobligation en præmie, så vi ender på 1,5 %, som vil anvendes som risikofri rente ved 

værdiansættelse med DCF metoden. Denne rente er lav sat ud fra et historisk perspektiv, men renterne 

befinder sig utrolig lavt, og det er ikke sikkert, at renterne vil stige til samme niveau som set tidligere. 

Anders Dam fra Jyske Bank udtaler, at bankerne muligvis bliver nødt til at indstille sig på en markant anden 

rentestruktur i fremtiden, hvormed en lavere rente for fremtiden virker meget aktuel176. Når vi senere skal 

simulere resultaterne i Monte Carlo simuleringen anvendes en rente på 0,794 %, som udgangspunkt for 

den risikofri rente, dette vil forklares nærmere i Monte Carlo simuleringen. 

5.1.1.2 Markedspræmien 

Markedspræmien refererer til CAPM-modellen, hvor man udregner aktivets afkastkrav ud fra beta, 

markedspræmien og det risikofri aktiv.  

                

 

Der er generel stor uenighed om, hvor stor markedspræmien er. Den hovedsagelige grund til  uenighed 

omkring markedspræmien er, at folk anvender forskellige tidsintervaller, risikofrit aktiv og afkastberegning 

for estimeringen af markedspræmien.  

Tidsintervallet for estimeringen kan blive lavet på en tidsperiode på 10-100 år, men det er afgørende, at 

man anvender en lang periode for at få standardafvigelsen for markedspræmien til at blive tilstrækkelig 

lav177. Valg for det risikofrie aktiv har stor betydning, da afkastet for en 10-årig obligation sammenlignet 

                                                           
172 Fundet 16-04-2016 
173 se.investing.com/rates-bonds/sweden-10-year-bond-yield 
174 Carnegie virksomhedsanalyse, side 10 
175 Prisfastsættelse på aktiemarkedet, PWC 
176 business.dk/finans/det-er-det-stoerste-oekonomiske-eksperiment-i-min-tid  
177 Estimating Equity Risk Premiums, side 7 
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med en 1-årig obligation gør stor forskel for, hvor stor markedspræmien vil være, hvor valg af land også 

spiller ind på markedspræmien. Valget mellem geometrisk og aritmetisk gør stor forskel for 

markedspræmien, da der er stor forskel på om man anvender gennemsnittet for afkastene eller anvender 

det gennemsnitlige afkast. Derudover skal man være særligt opmærksom på survivorship bias, der gør sig 

gældende, når man anvender historisk data, hvilket ofte bliver undervurderet178.  

Når der er stor forskel på, hvorledes markedspræmien kan estimeres, vil markedspræmieestimatet være 

forskellig ud fra, hvilken kilde man anvender til grund for markedspræmien. Værdiansættelser fra 

investeringshuse vil typisk anvende relativt høje markedspræmier. Carnegie anvender en markedspræmie, i 

deres værdiansættelse af FPC, på 5,8 %, og KPMG anvender en markedspræmie på 6 % i deres generelle 

forudsætninger, hvor de anvender information fra 2001-2015179. Hvis man ser på et studie fra 2002, der har 

til formål at angive markedspræmien, kommer de frem til en markedspræmie på 2,4 %180. I undersøgelsen 

er der taget udgangspunkt i en 10-årig obligation, geometrisk gennemsnit og med en historisk periode der 

strækkere sig tilbage til 1802.    

Analysen virker til at være et godt fundament at basere sin forudsætning for markedspræmie på, men der 

er stor forskel mellem den præmie de finder frem til, og den markedspræmie der typisk bliver anvendt i en 

værdiansættelse. Studiet er lavet i 2002 og er baseret på tal fra 1802-2001. Dermed indgår værdien for 

aktierne lige efter IT-boblen, hvor man kan argumentere for at aktierne ikke har fundet sit ”naturlige” 

niveau, hvormed markedspræmien vil fremstå noget lavere end den i virkeligheden er, men dette svarer i 

nogen grad til den situation vi har befundet os i. Og selv hvis den er noget højere, så mener vi ikke den kan 

nærme sig de 5,8 %, som Carnegie anvender i deres værdiansættelse. 

Det virker foruroligende, at forskellen mellem analyser og praksis er så stor. Den høje markedspræmie kan 

skyldes, at man ved værdiansættelsen har incitament til at angive en relativt højere markedspræmie. Da 

man hellere vil være på den sikre side, når man foretager en værdiansættelse, hvor man med en høj 

markedspræmie vil skulle diskontere kraftigere. Dermed opnår man en mere forsigtig tilgang til 

værdiansættelsen. Derudover kan det være svært at kommunikere til investoren, at man ikke skal forvente 

særlig høje afkast fra markedet, når investoren kan se hvad der er sket de sidste par år. Man kan 

argumentere for, at investorer burde vide bedre, men som uddybet i afsnittet om behavioral finance, så har 

informationer på kort sigt med at være dominerende, når man skal evaluere ens valg.  

Vi har derfor valgt at anvende en markedspræmie på 4,5 %, da vi mener, at analysen fra 2002 er biased på 

baggrund af tidspunktet, hvor analysen er blevet lavet.  

                                                           
178 press.princeton.edu/titles/7239.html  
179 kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Transactions-Restructuring/MRP-Summary-7-Jan-2016.pdf  
180 What Risk Premium is ”Normal”?, side 81 
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5.1.1.3 Kapitalstruktur 

Videnstunge virksomheder har meget begrænset mængde gæld og ofte udelukkende egenkapital i deres 

kapitalstruktur, da man har stor usikkerhed for driften, og derfor ikke har et ønske om at tage yderligere 

risiko i form af gæld. FPC har ikke nogen langsigtede forpligtelser, og dermed ikke nogen 

fremmedkapitalsfinansiering. FPC har dog en beskeden mængde operationel leasing, der ved en omregning 

til finansiel leasing fremgår som langsigtet gæld, hvilket giver FPC en smule gæld i deres kapitalstruktur.   

Gennem FPCs levetid har de været egenkapitalfinansieret, og når der skal skaffes kapital er det sket ved 

udstedelse af aktier. FPC skriver på deres hjemmeside, at funding er en risici ved at købe aktien, og man 

derfor ikke vil udelukke, at man vil rejse yderligere kapital vha. udstedelse af nye aktier, og det nævnes, at 

man ikke har planer om at optage gæld. De har ikke nogen planer om at gøre det aktuelt, og nævner at den 

øgede indtjening reducerer sandsynligheden for, at de bliver nødt til at rejse ny kapital.181  

FPC kommunikerer klart ud, at de ikke har interesse i at optage fremmedkapital, og hvis der kommer nye 

investeringsmuligheder, som de ikke selv kan finansiere, så vil finansieringen ske gennem aktionærerne. 

Man kan argumentere for, at når markedet er blevet mere stabilt og FPC har en fornuftig stabil indtjening, 

så kunne FPC optage gæld, da driften vil blive mere stabil, og  derfor ikke har samme risiko i driften, 

hvormed øget gæld kan give skattemæssig fordel. Det er svært at afgøre, hvornår og om dette vil ske. Da 

kapitalstrukturen forventes at være uændret i fremtiden, vil det være for spekulativt at antage andet end 

den nuværende kapitalstuktur. FPC fremmedkapital består udelukkende af leasing, når operationel leasing 

omregnes til finansiel leasing, og udgør under 0,5 % for FPC i 2015, og har været faldende gennem tiden. Vi 

antager derfor at FPC er 100 % egenkapitalfinansieret.  

5.1.1.4 Systematisk risiko 

Betaværdien angiver den systematiske risiko, der er forbundet med en investering i FPC. Beta udgøres af 

virksomhedsspecifikke forhold, der ikke kan bortdiversificeres gennem det finansielle marked. Betaværdien 

er kovariansen mellem aktien og markedsindekset, hvis beta er på 1, så vil aktien følge markedets udvikling, 

hvorimod hvis den er over/under 1 vil den stige/falde kraftigere end markedet. 

Estimeringen af beta bliver gjort ud for kursudviklingen for aktien og markedet set over en længere historik. 

Da man anvender historiske tal ved betaestimeringen, så kan det være forbundet med bias, da fortiden ikke 

altid vil afspejle fremtiden. Der er usikkerhed for FPCs fremtid, hvilket gør betaestimeringen mere 

kompliceret sammenlignet med anden virksomhed, der agere på et mere velkendt og etableret marked. 

Carnegie udtrykker usikkerhed omkring FPCs beta for fremtiden, hvor de valgt at angive tre forskellige 

intervalsscenarier – good, normal og bad case.182  

                                                           
181 fingerprints.com/corporate/en/financial-information/risks/  
182 Carnegie virksomhedsanalyse, side 44 
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For good case er beta angivet til under 0,75, hvorimod bad-case angiver en beta over 1,25, og normal 

befinder sig i mellem disse to intervaller. De vælger derfor at tage udgangspunkt i beta på 1,21, der er i 

normal case intervallet, men trukket over mod bad case. På Infinancials fremgår det tydeligt, at FPCs beta 

tidligere har været omkring 1, men er begyndt at stige markant, hvis man estimerer beta ved at anvende 

data fra det sidste år, så beta oppe på 1,68.183  

Der er usikkerhed omkring fremtiden på kort sigt for FPC, hvor ændringer i markedsandelene kan skabe 

markante bevægelser for kursen af FPC. Derudover kan kreditkortsmarkedet allerede tage fart i år. Det er 

dermed ikke kun situationen på smartphonemarkedet, der kan medføre stor volatilitet for FPC. Volatiliten 

vil sandsynligvis ikke være ligeså voldsom, som man har set i 2015, men FPC er en volatil aktie. FPCs 

betaværdi på kort sigt vil ligne den man har set i 2014-16, hvor volatiliten har været kraftig, men ikke i 

samme grad som man har set i 2015-16.  

 

 

Figur 13 - Volatilitet for markedet sammenlignet med FPC for 2014 – Kilde: Euroinvestor
184 

Ifølge Infinancials så er betaværdien for den 2-årige periode 1,21, hvilket er den samme beta-værdi, som 

Carnegie valgte at anvende i deres værdiansættelse for FPC.  

Man skal samtidig være opmærksom på, at når fingerprintmarkedet bliver mere penetreret og særligt 

smartphonemarkedet, så vil volatiliteten falde. Man kunne forestille sig, at når markedet er blevet mere 

penetreret, så vil det være domineret af en mindre håndfuld virksomheder. Der vil derfor komme mere 

stabilitet på markedet, hvilket vil gøre kursen for FPC mere stabil og reducere beta. 

Volatiliteten bliver påvirket af behavioral finance. Det vurderes, at når det finansielle marked får bedre 

kendskab til fingerprintmarkedet, så vil behavioral finance påvirkning på volatiliteten aftage. Da en bedre 

                                                           
183 infinancials.com/fe-EN/30312SS/Fingerprint-Cards-AB/market-valuation#  
184 euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-stockholm/fingerprint-cards-ab-ser-b/205786  
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fundamental forståelse for fingerprintmarkedet, vil skabe større enighed blandt de professionelle 

investorer. Hvormed analyser vil pege i samme retning, og det vil som privatinvestor være sværere at finde 

information, der bekræfter ens egen overbevisning. Det vil reducere overconfidence, når man ikke kan 

forklare sin egen overbevisning, og dermed en mere stabil aktie. Selv om påvirkningen fra den psykologiske 

effekt virker kraftig, så skal man være opmærksom på, at noget af volatiltieten vil være usystematisk risiko, 

hvormed det kan bort diversificeres i markedet.  

Dermed vil FPCs aktiekurs i fremtiden blive mere stabil, da den psykologiske effekt vil aftage, og 

virksomheden i sig selv vil være mere stabil. Vi forventer derfor en betaværdi på 1,10 for FPC. Det er en 

værdi, der er markant lavere end, hvad man ser i dag, men beta skal afspejle den risiko, der er på længere 

sigt og ikke kun den, der er i dag. For Monte Carlo simuleringen vil der blive simuleret på denne, og her vil 

der tages udgangspunkt i en høj beta i starten af budgetteringen, der vil være aftagende over tid. 

5.1.1.5 Egenkapitalens afkastkrav  

Egenkapitalens afkastkrav dækker over afkastkravet til driften. Egenkapitalens afkastkrav påvirkes i stor 

grad af markedet, hvor virksomheden opererer. Derudover har virksomhedens position på markedet stor 

betydning for afkastkravet, da en større veletableret virksomhed vil have lettere ved at agere i markedet, 

og dermed vil være mere stabil, hvilket vil reducere afkastkravet.  

Beta er estimeret til 1,10 og markedspræmien udgør 4,5 %, hvilket giver følgende afkastkrav til 

egenkapitalen. 

                

                          

5.1.1.6 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Fremmedkapitalens afkastkrav angiver de omkostningskrav der er forbundet med den lånte kapital. 

Hvormed der skal findes en før skat rente. 

                  

Hvis der er stor usikkerhed for virksomheden vil tillægget typisk blive større, men man skal være 

opmærksom på, at FPCs fremmedkapital er meget begrænset. Da FPCs fremmedkapital udgør under 3 

promille af egenkapitalen, medtages den ikke. 

5.1.2 Kapitalkravet til FPC 

Kapitalkravet for FPC eller WACC, der udgøres af egenkapitalen og fremmedkapitalens kapitalkrav efter 

skat. 
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Da vi ikke ser på fremmedkapitalen, da den er minimal, og har været faldende, så vil WACC have samme 

afkastkrav som egenkapitalen, da FPC er 100 % egenkapitalfinansieret. 

                        

                          

På baggrund af den risikofri rente og markedspræmie får vi en relativ lav WACC sammenlignet med hvad 

Carnegie f.eks. har valgt at anvende. Carnegie valgte at anvende en markedspræmie på 5,8 % og risikofri 

rente på 3,5 %, og fik dermed en WACC på 10,5 %. Dermed kan man ud fra skønnet omkring 

markedspræmien og betaværdien komme frem til tydelig forskellige kapitalomkostninger for FPC. 

Man vil muligvis være kritisk overfor den lave diskontering af fremtidige cashflows, da value-stocks historisk 

har været en vinder strategi i modsætning til vækstaktier185. En lavere WACC, vil have størst indvirkning på 

vækstaktier, og vil skævvride dette yderligere, hvorfor man skal være kritisk for valget af en relativ lav 

WACC. WACC er ikke årsag til denne skævvridning, derimod er prognoserne til vækstvirksomhederne, ofte 

alt for positive.186 Det er dermed ikke diskonteringen der leder til overvurdering af vækstaktier, men 

derimod de cashflows, der er estimeret for den pågældende virksomhed. 

5.2 Absolut værdiansættelse – DCF & EVA 

Med udgangspunkt i den ovenstående budgettering og gennemgang af kapitalomkostningen, foretages en 

værdiansættelse via DCF-modellen, der kontrolles gennem EVA-modellen. Modellerne vil give det samme 

resultat, hvis de er beregnet korrekt.187 

DCF-modellen anvender de budgetterede frie cashflows (FCFF), og tilbagediskonterer dem med den valgte 

kapitalomkostning. I terminalleddet bruges Gordons vækstfomel til at estimere værdien ud fra antagelsen 

om en uendelig pengestrøm. Beregningen er således: 

                  ∑
     

         

 

   

 
       

      
 

 

         
 

Heraf fremkommer følgende resultat: 

                                                           
185 Behavioral Finance, side 63-64  
186 Behavioral Finance, side 163  
187 Financial Statement Analysis, side 272-275 
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Figur 14 - Værdiansættelse, DCF - Kilde: Egen tilvirkning 

Dette resultat er kontrolleret ift. resultatet fremkommet ved EVA-modellen188. Resultaterne afviger med 

omkring 6 SEK i Enterprise Value, hvilket må antages at være afrundingsfejl. 

Den absolutte værdiansættelse kommer dermed frem til en værdi på 633,35 SEK, hvor den nuværende kurs 

er 481 SEK189. Dette er en forskel på 31,67 %. Uenigheden mellem markedet, andre analytikere og os er 

derfor til stede. Vi vil derfor forsøge at indregne de usikkerheder, vi har identificeret, i en 

følsomhedsanalyse vha. Monte Carlo simulering. 

5.3 Multipel værdiansættelse 

Den multiple værdiansættelse har til formål at vise, hvordan man alternativt kan lave samme investering, 

og derigennem angive markedsforventninger til FPC. Når man laver en multipel værdiansættelse er det 

vigtigt, at virksomhederne der anvendes, skal have samme risiko og vækstpotentiale, da man ellers ikke kan 

sammenligne virksomhederne. 

FPCs konkurrenter bærer præg af, at de ikke udelukkende er fokuseret på fingerprint, hvormed 

virksomhederne ikke vil have samme risikoprofil, hvis de er spredt ud på flere forskellige markeder. 

Synaptics laver ikke udelukkende fingerprint, hvilket heller ikke gør sig gældende for Safran(Morpho), der 

har fokus al på biometriskteknologi. Goodix, der ville være oplagt for sammenligning med FPC, har samme 

fokus på fingerprintteknologien, men er ikke børsnoteret. Det er dermed svært at finde en virksomhed, 

som har samme risikoprofil som FPC, da de enten ikke er eksponeret i samme grad overfor 

fingerprintmarkedet eller ikke er børsnoteret. IDEX, der er børsnoteret i Norge, har samme fokus som FPC, 

men størrelsen på IDEX er meget forskellig, og virksomheden kører på nuværende tidspunkt stadig med 

                                                           
188 Resultatet af denne findes i bilag 6 
189 29-04-2016 

g 2,25% 4,50% 1,500%

WACC 6,45% 1,1

År 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

DCF (mio. kr.) 1 2 3 4 5 6 7 Terminal

FCFF 1020,21 1903,67 2243,94 2503,38 2473,37 2308,12 2048,37 1877,59

Disk. Faktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65

PV(FCF) 958,40 1679,97 1860,26 1949,59 1809,51 1586,30 1322,48

PV(budget) 11.167                

PV(terminal) 28.862                

EV 40.029                

NRBG, primo -88                       

Estimeret værdi af EK 40.117                

Antal aktier (mio.) 63,34                   

Pris per aktie 633,35
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underskud. Det er mere uvist om IDEX vil få ordentlig fat i fingerprintmarkedet, hvormed deres risikoprofil 

er markant anderledes fra FPC.  

Det er derfor svært at finde en virksomhed med samme risikoprofil. Hvorfor værdien af den multiple 

værdiansættelse ikke vil vægtes højt for den samlede værdiansættelse, men den kan vise 

markedsforventninger til FPC sammenlignet med andre virksomheder. 

Vi har valgt at sammenligne FPC med Safran og Synaptics. Synaptics befinder sig inde for branchen, og selv 

om de ikke er eksponeret overfor fingerprint i ligeså stor grad som FPC, så er de en stor spiller på markedet. 

Safran har fokus på biometrisk teknologi, og Visa valgte dem, som samarbejdspartner til at designe deres 

kreditkort med fingerprint. Generelt er der forventning om vækst for Safran, og dermed vil deres 

risikoprofil ligne hinandens. 

Vi har valgt at sammenligne FPC med to forskellige peer groups, da det er svært præcis at afgøre, hvilken 

der er mest oplagt for FPC. Consumer electronics, der bl.a. har Apple, GoPro, FPC og Japan Display er den, 

som FPC er placeret i, da deres fingerprint bliver anvendt af forbrugere. Den anden peer group er Software 

applikations, der bl.a. har Synaptics, Gemalto og Semantec, er også en oplagt kandidat, da disse 

virksomheder produktion og muligheder for fremtiden til dels ligner FPCs, men er en smule mere software 

fokuseret. 

Tabel 14 - Multipel værdiansættelse - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Omregningen vha. de andre multipler giver en værdi, der ligger mellem 133 SEK og 489 SEK, hvor FPC på 

nuværende tidspunkt ligger i den høje ende. Peer groups virker ikke til at være særlig anvendeligt til at 

beskrive FPCs værdi, hvor forskellen er ekstrem stor, da der er helt andre forventninger til FPC.  

Den relativt høje EV/EBITDA multipel for FPC sker på baggrund af en forventning om fremtidig vækst, hvor 

det kun er Safran, der handles til en højere EV/EBITDA multipel. Synaptics der agerer i det samme marked 

som FPC, har en relativ lav multipel sammenlignet med FPC, hvilket kunne skyldes, at Synaptics havde 

problemer med deres sensor i 2015, og de er meget eksponeret overfor at miste Samsung som kunde. 

Af 29. april 2016

Mio.

Fingerprint Cards 30.466,54SEK    950,10SEK      32,07 30.554,39SEK   SEK 482,39

Synaptics 2.490,00$          283,13$           8,79 8.443,49SEK      SEK 133,30

Safran 28.603,62$        880,17$           32,50 30.964,04SEK   SEK 488,85

Global Consumer Electronics 9,77 9.370,32SEK      SEK 147,94

Global Software Applikation 12,8 12.249,13SEK   SEK 193,39

FPC aktiekurs 

vha. multipel

FPC EK ved 

multipelEV/EBITDAEBITDA(2015)EV
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Man skal være opmærksom på, at dette er en grov multipel værdiansættelsessammenligning, hvor vi ikke 

har renset regnskaberne for at reducere bias, da det i forvejen er meget svært at finde FPCs risikoprofil i 

markedet, hvormed værdisætningen alligevel ikke vil være retvisende. Hvis gældsstrukturen er anderledes 

vil det også påvirke værdien. FPCs høje multipel angiver en forventning om høj fremtidig vækst, hvilket 

mange prognoser for fingerprintmarkedet også angiver, og da FPC har en markant højere multipel end 

Synaptics, antyder det, at FPC står bedre i markedet. 
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Kapitel 6 – De usikre variable og følsomheden af aktiekursen 

Da budgetteringen ligger stor vægt på kvalitative data og forventninger indeholder resultatet en del 

usikkerhed. Samtidig befinder FPC sig på et nystartet marked, og har forventninger om andre markeder i 

fremtiden. Dertil er renteniveauet svært at vurdere for fremtiden. Dermed er der usikkerheder nok i vores 

budgettering, hvorfor en simulering af relevante value drivers er essentielt til at få budgettet til at afspejle 

usikkerhederne bedre. Monte Carlo simuleringen(MCS) vil fange en del af de usikkerheder vi ser for FPC, og 

dermed give et mere korrekt billede af usikkerheden for FPC. Kapitlet opbygges med en teoretisk 

gennemgang af MCS, og en gennemgang af de valgte variable, hvorefter resultatet analyseres. 

6.1 Monte Carlo simulering 

Historisk data for FPC giver ikke tydeligt svar om fremtiden, og som det typisk er med selskaber, der 

befinder sig på nye markeder og/eller er i høj vækst, er usikkerheden meget stor for, hvad fremtiden 

bringer. Det betyder, at vi vil teste og analysere følsomheden for FPC med MCS fremfor scenarie- eller 

enkeltfaktor følsomhedsanalyser. Afsnittet vil introducere og gennemgå MCS, og herefter anvendes MCS i 

vores opstillede regnskab for FPC. Simuleringen anvender udvidelsesprogrammet Crystal Ball (Oracle) til 

Microsoft Excel, mens teorien bygger på Financial Modeling with Crystal Ball and Excel (Charnes, 2007). 

6.1.1 Introduktion 

MCS er et værktøj, der kan modellerer og simulerer stokastiske processer, hvor usikkerheden er stor. MCS 

består af to hovedprocessorer. Først tildeles de valgte variable statistiske fordelinger, der modsvarer den 

faktiske eller forventede fordeling for variablen, herefter genreres en række tilfældige tal, som modsvarer 

de statistiske fordelinger. Når variablerne er tildelt statistiske fordelinger, anvendes de tilfældige tal i 

simuleringen af multiple forskellige udfald og resultater. Herved findes den samlede fordeling af 

resultaterne, og følsomheden for de enkelte variable afdækkes. 

6.1.2 Modelkrav og fejlkilder 

Det største krav til MCS er at udvikle en model der modsvarer virkeligheden bedst muligt, ved hensyntagen 

til de valgte variable, hvor korrektheden afhænger af de valgte forudsætninger for den enkelte variable.190 

Dermed er det essentielt, at de valgte statistiske fordelinger afspejler den virkelige fordeling af variablerne, 

eller kommer så tæt på som muligt, før at MCS vil give retvisende resultater. 

                                                           
190 Financial Modeling with Crystal Ball, side 28-29 
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Ved anvendelsen af MCS og Crystal Ball nævner Charnes(2007) tre hovedfejl for MCS modeller191: Model 

error, Model risk og Simulation error. Model error, der vurderes som den største kilde til fejl, skyldes at 

opsatte modeller ikke kan medtage alle de nuancer og detajler som der er i virkeligheden, og ikke kan 

modelleres som variable med statistiske fordelinger. Alle modeller er i realiteten forkerte, men gode 

modeller medtager så mange af de væsentligste faktorer, at de kan anvendes og hjælpe beslutningstagere. 

Model risk er risikoen for at vælge den forkerte model, anvende modellen forkert, vælge for mange, for få 

eller forkerte variable samt valg af forkert fordeling. Simulation error er typisk et mindre problem, men 

simulationen baseres på variation af faktorer, og den simulerede data er ikke de reelle data, og dermed 

opstår der fejlkilder. Dette er både i den statistiske fordeling, og i antallet af simuleringer der ikke opfylder 

modellens krav. Simulation error kan dog udbedres ved at øge antallet af simuleringer. 

6.1.3 De statistiske fordelinger 

Dette afsnit vil beskrive metoderne til valg af statistisk fordeling, og kort gennemgå de anvendte og mest 

normale statistiske fordelinger. 

6.1.3.1 Valg af estimeringsgrundlag for den statistiske fordeling 

MCS baseres på variable med statistiske fordelinger. Dermed er fordelinger, samt valg af variable, kernen af 

MCS, og styrken eller svagheden i den enkelte MCS afhænger af valget af fordelinger for de variable. 

Anvendes MCS korrekt kan den give flere nuancer end enkeltfaktor analyser, og dermed et bedre 

beslutningsgrundlag, men dette kræver samtidig, at de valgte fordelinger er repræsentative for den sande 

fordeling for variablen. Vælges den forkerte fordeling for variablen vil resultatet være misvisende, hvilket 

kan medføre, at der træffes forkerte beslutninger. 

6.1.3.2 Den kvantitative/matematiske tilgang192 

Denne tilgang kendetegnes ved estimering af den statistiske fordeling sker ud fra historisk data, der ud fra 

en række statistiske test finder en sand fordeling for variablen, hvorefter denne anvendes i simulationen. 

Ulempen ved denne metode er, at den tager udgangspunkt i, hvad der er sket i fortiden og ligger dette til 

grund for fremtiden. Metoden undlader dermed at inddrage eventuelle ændringer i de fremtidige forhold 

for virksomheden. Samtidig er ulempen, at metoden kræver relativt meget data før den er anvendelig, 

dette kan være et problem med mindre data samples, da der herved ikke kan estimeres fordelinger med 

tilstrækkelig statistisk sikkerhed. Antallet af simuleringer kan desuden overskride antallet af historiske 

værdier, og dermed genbruges værdierne i simuleringen. Charnes(2007) mener, at denne tilgang giver 

                                                           
191 Financial Modeling with Crystal Ball, side 34-35 
192 Financial Modeling with Crystal Ball, side 54-56 
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brugeren falsk tryghed for estimationens korrekthed, og det anbefales ikke, at anvende denne metode 

enkeltstående. 

Repræsentativiteten for det historiske data er et problem for FPC, da data før 2014 slet ikke er 

repræsentativt for FPC, og selv 2014 er meget forskellig fra 2015, hvor fingerprintmarkedet er kommet i 

gang. Anvendelse af historisk data over flere år vil være misvisende for FPC, hvormed den matematiske 

tilgang vil være begrænset for MCS.  

6.1.3.3 Den kvalitative/analytiske tilgang193 

Denne tilgang bygger på den enkelte brugers subjektive forventninger og antagelser til den statistiske 

fordeling. Her anvendes analytikerens viden og erfaring om værdiansættelse, estimering, branchen og 

virksomheden. Analytikeren estimerer fremtidig udfald for de enkelte variable ud fra den historiske data, 

men indregner samtidig de ændrede forhold for virksomheden. Dette betyder samtidig, at simuleringen 

kun vil afspejle analytikerens nuværende forventninger og antagelser, hvilket kan føre til falsk tryghed for 

estimationens korrekthed. 

FPCs situation er ændret inden for de sidste år, hvilket medfører, at man ikke kan lave den direkte 

overførsel af de historiske tal. Der vil derfor blive lagt stor vægt på den analytiske tilgang, hvormed MCS, 

som baseres på en række tilfældige udfald, vil blive påvirket kraftigt af de forventninger, som vi har angivet. 

Dermed vil simuleringen i større grad blive subjektiv, men vil kunne vise den usikkerhed, der er forbundet 

ved køb af FPC, da udfaldsrummet for FPCs værdi er relativ stor.  

6.1.3.4 De statistiske fordelinger194 

Dette afsnit afdækker de mest normale og anvendte statistiske fordelinger for, herved at kunne vurdere, 

hvilken fordelings egenskaber der i højest grad modsvarer den forventede udvikling for de variable. Der 

findes to hovedgrupper af statistiske fordelinger: De diskrete og de kontinuerlige. De diskrete er 

kendetegnet ved et udfaldsrum uden variationer f.eks. ja/nej eller 1/0, hvor de kontinuerlige kan antage 

alle værdier indenfor et givent interval. De value drivers der er valgt for FPC, er budgetteret primært ud fra 

omsætningen. Det giver derfor mest mening at anvende et interval som udfaldsrum fremfor enkelte 

estimater. Da variablernes udvikling bedst kan beskrives ved brug af et interval, vil vi se bort fra diskrete 

fordelinger i specialet. 

                                                           
193 Financial Modeling with Crystal Ball, side 62-63 
194 Financial Modeling with Crystal Ball, side 38-54 og 202-234 
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6.1.3.4.1 Kontinuerlig uniform fordeling 

Denne fordeling er den simpleste kontinuerlige fordeling. Den opsættes med en maximums- og 

minimumsværdi, og tildeler alle udfald her i mellem den samme sandsynlighed. Den beskrives tit, som ”den 

maksimalt ignorante fordeling”, da den ligevægter alle udfald, og dermed sjældent beskriver en variabels 

udfaldsrum. Den kan dog anvendes ved fuldstændig ukendte fordelinger, og ved estimering af andre 

fordelinger. 

6.1.3.4.2 Triangulær fordeling 

Triangulær fordeling er anvendelig ved begrænset eller ingen historisk data til rådighed, men det samtidig 

er muligt at beskrive et udfaldsrum med maximum, minimum og mest sandsynlig værdi. Dette gør den 

praktisk anvendelig, da man oftest har en ide om udfaldsrummets maximums- og minimumsværdi, og 

samtidig den mest sandsynlige værdi, som vores tilfælde vil afspjles af budgetværdierne. Enkeltheden i 

modellen er også dens ulempe, da fordelingens udformning gør, at middelværdier undervurderes og der 

tillægges yderpunkter for høj signifikans. Samtidig er det sjældent, at en variabel er bundet er helt faste 

minimums- og maximumsværdier.  

6.1.3.4.3 (Beta)PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

Denne fordeling er en kombineret fordeling af den triangulære og beta fordelingen. Hvilket betyder, at den 

triangulære fordeling er glattet ud, den er mere klokkeformet og vægten på ekstremerne er minimeret. 

PERT fordeling bestemmes, ligesom den triangulærer, ud fra en minimums- og maximumsværdi samt en 

mest sandsynglig værdi, dette giver den svagheden, at den ikke fanger haleværdierne i fordelingen. PERT 

fordelingen foretrækkes typisk over den triangulærer, da den er mindre følsom over for en skævhed i 

fordelingen, og har større samling af udfald tættere på det mest sandsynlige udfald. 

6.1.3.4.4 Normalfordelingen 

Den mest kendte fordeling er normalfordelingen, da den beskriver mange naturlige fænomener, og har den 

velkendte klokkeform. De naturlige fænomener kan beskrives ved henvisning til CLT (Central Limit 

Theorem), der beskriver normalfordeling som resultat ved addering af mange forskellige fordelinger. 

Fordelingen er defineret ved en gennemsnitsværdi og en standardafvigelse, hvilket giver den klokkeformen 

ved en symetrisk fordeling af udfald ud fra gennemsnitsvædien. Ikke alle variable kan beskrives med denne 

fordeling, men den vil ofte være et godt udgangspunkt. 

6.1.3.4.5 Log normalfordelingen 

Log normalfordelingen er bundet af nul på venstresiden, men har ingen begrænsning mod højre. Den 

minder derfor meget om normalfordelingen med undtagelse af begrænsningen mod venstre. Dette gør den 
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meget anvendelig i situationer med en positiv skævhed, men med begrænsning af nul som 

minimumsværdi. Den er ligesom normalfordelingen defineret af et gennemsnit og en standardafvigelse, 

men bundet i intervallet nul til uendelig. 

6.1.4 Estimering af korrelation195 

Ved simuleringer med flere variable, er det vigtigt at indregne den eventuelle korrelation mellem de 

variable. Dette vil øge MCS korrekthed, da nuancen i simuleringen øges, hvis der anvendes de korrekte 

estimater og fordelinger. Typisk er flere variable afhængige af én specifik variabel, men sammenhængen 

varierer mellem de variable. De mest anvendte metoder til beregning af korrelation mellem variable er 

Pearson’s og Spearmann’s korrelation. De er begge defineret med et udfaldsrum fra -1 til 1, hvor -1 er 

perfekt ukorreleret, 0 er ingen korrelation og 1 er perfekt korreleret. Pearson’s korrelation estimerer den 

lineærer sammenhæng mellem to variable rækker af observationer, og Spearmanns korrelation undersøger 

om to rækkers rangerede observationer er korreleret med hinanden. Crystal Ball anvender Spearmann’s 

korrelation, da den finder bedre anvendelse på alle typer fordelinger. 

6.1.4.1 Seriekorrelation 

Opgaven afgrænses fra seriekorrelation mellem årene for de enkelte variable. F.eks. om 

omsætningsvæksten i år 2 er korreleret med omsætningsvæksten i år 1. Denne afgrænsning skyldes i høj 

grad usikkerheden omkring de reelle forhold i korrelationen mellem årene, altså om omsætningsvæksten 

skyldes markant ændrede markedsforhold, eller tilfældige enkeltstående begivenheder.  

6.1.5 Antallet af iterationer196 

Charnes(2007) beskriver en lineær sammenhæng mellem simuleringens korrekthed og antallet af 

iterationer set fra et statistisk synspunkt. Samtidig pointerer han en svaghed ved simuleringer der anvender 

under 2.000 iterationer. Charnes anvender selv 10.000 iterationer i hans Crystal Ball simuleringer, hvormed 

dette vil være det anvendte antal af iterationer i den efterfølgende MCS. 

6.1.6 Simuleringsantagelser 

6.1.6.1 Operationelle variable 

I dette afsnit vil den analytiske tilgang i stor grad blive anvendt. Det skyldes, at det er vanskeligt at 

bestemme de variable ud fra statistisk data, når markedet eller virksomhedens struktur ændrer sig 

markant. Udgangspunktet vil være 2015 årsregnskabet, hvor det analytisk vil vurderes, hvorledes value 

driveren er repræsentativ for fremtiden, og hvor stor uvished der er for denne. De valgte value drivers er 

                                                           
195 Financial Modeling with Crystal Ball, side 63-65 
196 Financial Modeling with Crystal Ball, side 96 
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valgt ud fra en vurdering af deres relevans for værdiansættelsen af FPC, og dem med den største 

usikkerhed. Størrelsen på intervallet samt valg af statistisk fordeling, har til formål at angive den 

usikkerhed, der er forbundet med den givne value driver. I afsnittet vil informationen, der er lagt til grund 

for budgetteringen i stor grad blive anvendt, og MCS vil visualisere den usikkerhed, der er forbundet med 

FPC. Udfaldsrummet for de enkelte variable kan findes i bilag 7.  

6.1.6.1.1 Omsætningsvækst 

Omsætningsvæksten for FPC er blevet bestemt ud fra en forventning til smartphone- og 

smartcardmarkedet i budgetperioden. Derudover befinder FPC sig på andre markeder, hvor der anvendes 

fingerprintteknologi, der vil kunne give et bidrag til en øget omsætning. Smartphonemarkedet er det mest 

sikre marked, hvor der samtidig er stor usikkerhed om fremtiden, det medfører, at vi har valgt at angive 

omsætningsvæksten for FPC i ganske store intervaller, da usikkerheden om fremtidig vækst er stor.  

6.1.6.1.1.1 Fordeling 

For omsætningsvæksten har vi valgt en PERT fordeling, da udfaldsrummet er mere sandsynligt omkring den 

mest sandsynlige værdi, dermed vil en PERT fordeling ligne vores forventninger til omsætningsvæksten og 

konjukturfølsomheden, hvorimod en triangulær fordeling vil have for stor vægt på ydre punkterne.  

6.1.6.1.1.2 Udfaldsrum 

Det er svært at afgøre, hvordan forbrugernes holdning vil være til transaktioner i fremtiden - ønsker de at 

forsætte med betalingskort, foretrækker de at anvende deres mobil, eller det bliver en scenarie i mellem - 

dette vil have afgørende betydning for markedet. Fingerprintteknologien kan blive anvendt på andre 

markeder, hvormed andre markeder vil have mulighed for langt højere vækst, men da viden herom er 

ganske begrænset, har vi ikke valgt at simulere direkte på dette. Omsætningsvæksten for MCS har store 

intervaller, da nye markeder vil kunne give et stort boost til omsætningen, men øget konkurrence kan 

tilsvarende reducere omsætningen for FPC, hvormed nye markeder indirekte bliver medtaget i MCS.  

På baggrund af stor usikkerhed for de forskellige markeder, er der valgt store intervaller for 

omsætningsvæksten. Vi forventer høj omsætningsvækst i år, der endda er noget lavere end FPCs egen 

forventning. Omsætningsvæksten vil falde gennem årene, da penetreringen formentlig vil gå hurtigt de 

kommende år, men herefter vil omsætningsvæksten bevæge sig mod et mere stabilt niveau. Fordelingen 

for omsætningen er i mindre grad skæv mod højre, hvilket skyldes, at vi ikke er afvisende overfor, at der 

opstår nye muligheder for FPC. 

Terminalperiodens fordeling er med et interval fra 0,25-3,25 %, har til formål at angive usikkerheden for 

fingerprint som teknologi. Det er vist mange gange, at fingerprint kan hackes, hvormed fingerprint ikke 
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nødvendigvis er den biometriske teknologi, der skal anvendes til verificering i fremtiden. Microsoft 

anvender iris-skanner i deres smartphones, og ansigtskendelse er blevet supplement til 

fingerprintteknologien for Samsung, hvormed alternativer til fingerprint ikke kan udelukkes.   

Tabel 15 - Simuleringsantagelser for Oms.vækst - Kilde: Egen tilvirkning 

Omsætningsvækst min max mean 

Oms.Vækst_2016 113,00% 153,00% 133,00% 

Oms.Vækst_2017 17,00% 37,00% 27,00% 

Oms.Vækst_2018 9,00% 39,00% 24,25% 

Oms.Vækst_2019 5,00% 25,00% 15,25% 

Oms.Vækst_2020 2,00% 12,00% 6,75% 

Oms.Vækst_2021 0,00% 10,00% 5,50% 

Oms.Vækst_2022 -2,00% 8,00% 3,25% 

Oms.Vækst_2023 0,25% 3,25% 2,25% 

6.1.6.1.2 EBITDA-margin 

Som nævnt i budgetteringen, så er det mest sandsynlige, at EBITDA vil kunne opretholdes for 2016. Det 

skyldes, at de nye indtrængere ikke er begyndt masseproduktion ifølge FPC, hvormed prisfaldet vil kunne 

opvejes af optimering af processer. Fremadrettet forventes EBITDA marginen at falde, men usikkerheden i 

udfaldet er tilnærmelsesvis det samme. 

6.1.6.1.2.1 Fordeling 

For EBITDA marginen har vi valgt en PERT fordeling, da ekstremme værdier virker mindre sandsynlige. 

Prisen vil sandsynligvis falde i takt med penetreringen af markedet, og vi udelukker ikke, der kommer et 

kraftigt fald i prisen, men finder det mindre sandsynligt, hvorfor vi forventer et langsomt fald i marginen. 

6.1.6.1.2.2 Udfaldsrum 

Der er noget usikkerhed ved FPCs syn på de nye indtrængere, da IDEX har kommunikeret anderledes ud og 

NEXT Biometric ikke ønsker at komme ind på smartphonemarkedet. Der er dermed usikkerhed om FPCs 

forventninger til i år vil gøre sig gældende, hvormed et fald i EBITDA marginen er muligt, da prisen kan blive 

en konkurrenceparameter, der kan anvendes for at bibeholde markedsandele.  

Det forventes på længere sigt, at man vil opbygge yderligere knowhow om produktionen og udnytte 

stordriftsfordele, hvormed faldet i EBITDA marginen fra  prisfald ikke vil være så voldsom. Det forventes, at 

FPC kan møde hård konkurrence i de kommende år, hvorfor EBITDA marginen vil kunne falde mærkbart. 

Der er dog usikkerhed om, hvornår og hvor kraftigt det vil ske, og om der efterfølgende vil være en stigning 

i EBITDA marginen, da ikke alle de nye indtrængere vil være i stand til at etablere sig på markedet. Der er 

uvished om en eller flere typer fingerprintscannere vil eksisterer i fremtiden, hvormed en bedre opdeling af 
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markederne kan være mulig. I dette tilfælde ville prisen kunne differentieres, hvilket vil give en højere 

EBITDA margin. Det er svært at estimere på, hvilket niveau EBITDA marginen vil være stabil, da dette 

marked stadig er meget nyt, hvorfor vi har valgt et relativt stort spænd for terminalperioden, selv om 

denne har stor betydning for virksomhedens værdi. 

6.1.6.1.2.3 Korrelation 

EBITDA marginen er tildelt en korrelation med omsætningsvæksten på -0,1. Denne er ikke beregnet på 

baggrund af de historiske data, da disse ikke er sigende for sammenhængen mellem de to variable. Valget 

af korrelation på -0,1 er sket på baggrund af vores vurdering af den fremtidige sammenhæng. Vi forventer i 

fremtiden, at omsætningen stiger, men at EBITDA marginen falder, da en højere omsætningsvækst end 

forventet vil være resultat af en hurtigere penetrering og formentlig en lavere pris. 

6.1.6.1.3 Risikofri rente 

6.1.6.1.3.1Fordeling 

Der er generel forventning om, at renten vil stige, hvilket giver usikkerhed for om man pludselig vil se nogle 

ryk i renten, hvormed med en triangulær fordeling for den risikofri rente giver god mening, da den vægter 

ekstreme udfald større end PERT fordelingen.  

6.1.6.1.3.2 Udfaldsrum 

For den risikofri rente bliver der taget udgangspunkt i en 10-årig obligation. Den befinder sig på nuværende 

tidspunkt ualmindelig lavt, men det er det bedste estimat for den risikofri rente. Der er større forventning 

mod en stigende rente fremfor en faldende, hvorfor vi har valgt at gøre den risikofri rentes fordeling skæv. 

Mange vil studse over den relativt lave rente, da man historisk har set langt højere renter, men man har 

samtidig folk i bankverdenen, der begynder at indstille sig på, at fremtiden muligvis vil have negative 

renter. Vi mener derfor, at et interval mellem 0,5-2,5 % er realistisk for terminalperioden, når man er 

opmærksom på, hvordan verdensbilledet er i dag, hvor en 30-årig obligation befinder sig under 2 % i rente. 

Vi hæver dog det mest sandsynlige fra 0,794 % til 1 % for 2022, da denne anvendes på terminalleddet, og 

fordi vi forventer et stigende renteniveau på længere sigt. 

6.1.6.1.4 Beta 

Vi forventer, at betaværdien for FPC vil falde over tid, men der er stor usikkerhed for, hvornår og hvorledes 

vi ser faldet for betaværdien. Der vil i dette afsnit blive begrundet, hvorfor vi ser denne udvikling, og 

hvordan usikkerheden for beta vil blive behandlet.  
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6.1.6.1.4.1 Fordeling 

På baggrund af den store usikkerhed for betas udfaldsrum, så har vi valgt at anvende en triangulær 

fordeling. Den triangulære fordeling giver større sandsynligheder for ekstreme udfaldsrum, hvilket rammer 

beta godt, da det er svært at udelukke disse værdier for beta.   

6.1.6.1.4.2 Udfaldsrum 

Beta for FPC har været utrolig høj, hvis man blot kigger et år tilbage. Aktiens volatilitet er blevet påvirket af 

behavioral finance, hvilket vi fortsat forventer på kort sigt, derfor vil beta være relativ høj. Når kendskabet 

til fingerprintsmarkedet bliver bedre, vil man få en bedre fundamental forståelse for dette marked, 

hvormed der kommer mere enighed om værdiansættelse for FPC blandt professionelle. Når enigheden 

blandt de professionelle bliver større, vil det blive sværere for private investorer at finde information 

bekræfter en mulig forkert opfattelse, hvilket vil gøre markedsprisen mere stabil. Når markedsprisen bliver 

mere stabil, så vil man tillægge markedsprisen større vægtning for ens egen værdiansættelse af aktien, 

hvormed overconfidence reduceres blandt investorer og volatiliteten for aktien falder.  

FPC vil bevæge sig ind på et nyt marked, smartcards, hvilket vil sprede driftsrisikoen, hvor man derved vil 

stå på to ben. Dertil skal man være opmærksom på, at hvis smartcards ikke bliver den succes, som FPC 

håber, vil det med al sandsynlighed være smartphones, der vil tage dele af transaktionsmarkedet, hvormed 

det vil reducere risikoen for FPC. 

Større virksomheder vil typisk være mere stabile, hvilket vil kunne reducere den volatilitet, der er forbundet 

med FPC. Smartcardmarkedet har stor usikkerhed, da det ikke blot er FPCs position i markedet, men også 

udviklingen i markedet er usikkert. Dette marked vil derfor øge risikoen for FPC, men da man samtidig 

opnår en risikospredning, forventer vi ikke, at dette vil øge risikoen mærkbart på længere sigt. 

På denne baggrund har vi valgt beta skal være relativ høj i starten af budgetperioden, men gennem årene 

blive reduceret, da en række faktorer, trækker i retning af mindre volatilitet for aktien.  

6.1.6.1.5 Varelager 

6.1.6.1.5.1 Fordeling 

For varelageret har vi valgt at anvende en PERT fordeling til forskel fra de andre pengebindinger, da vi 

forventer et mere stabilt varelager for FPC. Når FPC har været i stand til at fastholde et varelager på ca. 5 % 

af omsætningen, samtidig med, at omsætningen er steget med over 1.000 %, forventer vi, at varelageret 

kan fastholdes på et lavt og stabilt niveau. 



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 108 of 135 
 

6.1.6.1.5.2 Udfaldsrum 

Varelageret er blevet optimeret meget gennem 2015, og har opnået et meget lavt niveau. Vi ser ikke, at 

dette vil gøre sig gældende på længere sigt, da det sætter krav til leverandør, interne processer og 

markedet. Vi forventer ikke, at markeder, som FPC agerer på vil være ligeså forudsigelige i fremtiden, og 

varelageret vil ikke kunne holdes lige så lavt, som man har set i 2015. 

Vi har derfor valgt at varelagerets procentmæssige andel af omsætningen vil udgøre en lidt større andel 

end man har set for 2015. Det kan ikke udelukkes, at man vil opnå et endnu bedre varelager, men det 

findes mindre sandsynligt. 

6.1.6.1.6 Tilgodehavender 

6.1.6.1.6.1 Fordeling 

Der er større usikkerhed for tilgodehavender, og hvorledes de vil se ud fremadrettet. Vi har derfor valgt at 

anvende en triangulær fordeling, da der er større uvished om, hvordan pengebindingen vil se ud på 

længere sigt. 

6.1.6.1.6.2 Udfaldsrum 

Tilgodehavender forventes at udgøre en lidt mindre del af omsætningen sammenlignet med 2015, da der 

forventes en strammere styring af kundernes kredittider. Den nuværende attraktive konkurrencesituation 

har med stor sandsynlighed svækket FPCs fokus her. Vi vil ikke udelukke, at tilgodehavender kan stige 

yderligere, men afhænger af hvorledes markedet ser ud.  

6.1.6.1.6.3 Korrelation 

Korrelationen mellem tilgodehavender og omsætningsvækst er heller ikke beregnet, men antaget på 

baggrund af vores forventning til udviklingen. Korrelationen er valgt til -0,2, da vi antager en større 

virksomhed alt andet lige nemmere kan forlange en kortere kredittid af deres kunder. 

6.1.6.1.7 Driftsgæld 

6.1.6.1.7.1 Fordeling 

Driftsgælden er reduceret, når omsætningen er steget fra 2014-2015. Det mener vi ikke er realistisk på 

længere sigt, det er mere sandsynligt at den stiger. Denne antagelse er behæftet med en del usikkerhed, da 

den relative reduktion i driftsgælden fra 2014 til 2015 kan være et udtryk for, at leverandørerne tidligere 

har udvist større tålmodighed, da man ønskede at starte markedet op. På baggrund af denne usikkerhed 

har vi valgt at anvende en triangulær fordeling for driftsgælden. 
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6.1.6.1.7.2 Udfaldsrum 

Som nævnt i budgetteringen forventer vi, at der vil ske forbedringer for driftsgælden. Når virksomheden 

bliver større, vil man have bedre muligheder for at udnytte sin størrelse til længere kredittider hos 

leverandørerne. Vi forventer dermed forbedringer for driftsgælden.  

6.1.6.1.7.3 Korrelation 

Driftgælden forventes at være positivt korreleret med omsætningsvæksten, da størrelsen på virksomheden 

er afgørende for længden af kredittider hos leverandøren. Korrelationen er derfor sat til 0,1. 

6.1.7 Resultat af følsomhedsanalysen 

MCS har til formål at beskrive usikkerheden for budgetteringen af FPC. Ved inddragelse af statistiske 

fordelinger for de udvalgte value drivers ændres aktiekursen, da forudsætningen for budgetteringen 

ændres som følge heraf. MCS’s input angiver en aktiekurs på 663,76 SEK, hvilket er en afvigelse fra vores 

absolutte værdiansættelsesmodel på 4,58 %. Dette er ikke en markant forskel fra det budgetterede, men 

det interessante ligger i fordelingen af resultaterne, der giver et indtryk af aktiens usikkerhed.  

I følsomhedsanalysen vil der blive kigget på aktiekursens usikkerhed. Så vil de variable, der har betydning 

for aktiekursen blive analyseret nærmere. Derefter vil ROIC blive analyseret, da denne giver et billede af 

driften for virksomheden. 

6.1.7.1 Aktiekursen 

Resultaterne fra MCS viser en aktiekurs der med et konfidensinterval på 95 % ligger mellem 459 SEK og 961 

SEK. Denne spredning giver et indtryk af aktiens usikkerhed med ekstremer på hhv. 354 SEK og 1.547 SEK. 

 

Figur 15 - Aktiekursens udfaldsrum - Kilde: Egen tilvirkning(CB) 

Simuleringen angiver en middelværdi på 663,76 SEK og en median på 647,22 SEK, dette giver en minimal 

skævhed mod højre, da medianen er lavere end middelværdien.  
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Markedsværdien for FPC aktien er, for nærværende197, 481 SEK, og dermed 38 % lavere end middelværdien 

for MCS. Dette giver FPC aktien en markant upside set ud fra vores forudsætninger. 

6.1.7.1.1 Følsomheden af aktiekursen 

Aktiekursen påvirkes mest af variable, der har indflydelse på terminalleddet. Den største indflydelse 

kommer fra omsætningsvæksten i år 2023, der forklarer 32 % af variansen, og dermed alene kan påvirke 

kursen med 211 SEK. Dette er en markant påvirkning af prisen, men samtidig er vægten for terminalleddets 

betydning for den samlede pris på ca. 70 %. Den risikofri rente og beta for år 2022 er dem med de 

næststørste påvirkninger på aktiekursen med hhv. 22 % og 12 %. Da den risikofri rente og beta for år 2022 

anvendes i diskonteringen af terminalleddet, giver dette en naturlig høj påvirkning af prisen. 

Tilgodehavender og varelager for årene 2022 og 2023 har også en markant indvirkning på prisen, med en 

samlet bidrag til variansen på ca. 18 %. Dette skyldes i høj grad påvirkningen på arbejdskapitalens, der har 

høj indvirkning på FCFF, da der anvendes ændringen i pengebindinger mellem år 2022 og 2023. 

Påvirkningen fra omsætningsvæksten i hhv. 2016 og 2018 er markant, da de enkelte år i budgetperioden 

har stor andel i den samlede værdi. Grunden til dette skyldes, at vi for 2016 budgetterer med en meget høj 

omsætningsvækst, og samtidig giver denne mulighed for at bevæge sig i et interval på +/- 20 %, der 

forklares ved de høje forventninger, men samtidig stor usikkerhed. For 2018 skyldes det også, at intervallet 

for omsætningsvæksten er stor. Dette er begrundet med, at det forventede penetreringsniveau for 

kreditkortmarkedet fordobles, og dermed giver en markant mulighed for ekstra indtjening. 

Med stor følsomhed overfor beta og den risikofri rente, må det konkluderes, at aktiekursen for FPC i høj 

grad afhænger af markedsforholdene. Hvormed en ændring i renten vil påvirke FPC kraftigt, da afkastkravet 

til FPC ændres. Samtidig har usikkerheden for fingerprintmarkedet stor indflydelse på værdien for FPC.    

                                                           
197 29-04-2016 14:15:00 
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Figur 16 - Forklaring for varians i aktiekursen - Kilde:Egen tilvirkning 

6.1.7.2 Dekomponering af følsomheden 

6.1.7.2.1 Operationel følsomhed 

Følsomhedsanalysen for de operationelle variable vil primært tage udgangspunkt i omsætningsvæksten, da 

denne er driver for de andre simulerede operationelle variable, og samtidig er denne den mest 

betydningsfulde for værdiansættelsen af FPC. Derefter vil vi analysere på udvalgte nøgletal, og 

sammenholde disse med de budgetterede nøgletal. Herefter gennemgås kapitalomkostningen(WACC) og 

de drivere, der bestemmer udfaldet for WACC. Analysen vil baseres på variable, der har indflydelse på 

terminalleddet, da det er dem, der har størst indflydelse på værdisætningen af aktien. 

6.1.7.2.1.1 Omsætningsvækst 

Den gennemsnitlige simulerede omsætningsvækst er 2,09 % for terminalperioden, vi har budgetteret med 

en omsætningsvækst på 2,25 %, og ligger dermed mellem 55 %-60 % fraktilet. Dette resultat burde give en 

lavere simuleret aktiekurs end ved DCF modellen, men grundet flere modsatrettede påvirkninger og 

korrelationer med bl.a. tilgodehavender og driftsgæld, ender MCS med en smule højere vurdering af 

aktiekursen.  

Smartphonemarkedet er det vigtigste marked for FPC og på kort sigt er væksten på dette marked stort set 

lig væksten i fingerprintscannere. Derfor er kombinationen af vækst i smartphonemarkedet og 

penetreringen af markedet rigtig godt for FPC. På lidt længere sigt er nye markeder som kreditkort 

interessant, men også andre mindre markeder har betydning. Da FPC er førende på smartphonemarkedet, 

og muligvis bliver det på kreditkortmarkedet, forudsættes væksten markant på den kort sigt. På længere 

sigt ses en større usikkerhed omkring markedernes udvikling, da den anvendte biometriske teknologi kan 
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ændre sig, og nye markeder for fingerprint kan åbne sig op, derfor ses en stor spredning i den forventede 

omsætningsvækst for FPC i terminalleddet. 

 

Figur 17 - Fordeling for omsætningsvæksten - Kilde: Egen tilvirkning 

Selv om vi tidligere har afgrænset os fra anvendelsen af seriekorrelation mellem de enkelte perioder, bliver 

denne indirekte indregnet, da de simulerede variable er afhængige af omsætningsvæksten. 

Omsætningsvæksten år 2 er samtidig afhængig af udviklingen i omsætningsvæksten i år 1, og bliver dermed 

indirekte seriekorreleret. 

6.1.7.2.1.2 ROIC 

Den budgetterede og den simulerede ROIC ligger begge på meget høje niveauer for terminalperioden,  det 

er hhv. 164 % for det budgettet og 169 % for den simulerede ROIC i terminalperioden. Dette er meget højt, 

men stadig under halvdelen af ROIC i 2015. Simuleringen opsætter scenarier for ROIC, der svinger fra 116 % 

til 282 % for terminalleddet, dermed er der forholdsvis stor usikkerhed om det reelle udfald, men niveauet 

er i alle tilfælde højt sammenlignet med andre typer af selskaber. Simuleringen viser dog, at de antagelser 

vi har gjort for simuleringen, giver et resultat der ligger tæt på det budgetterede. De viser dermed samme 

resultat, men en markant bedre visualisering af usikkerheden i simuleringen. 

Sammenligner vi ROIC med WACC, der svinger fra 4,9 % til 7,7 % for terminalperioden, giver dette FPC et 

overnormalt afkast af den investerede kapital ud i fremtiden. Dette skal ses i forhold til den lille mængde 

aktiver FPC har, og samtidig deres store indtjening, dette er i høj grad også et resultat af deres styring af 

produktionen og leverancer. Selv om priserne for fingerprint falder, vil FPC kunne holde en høj indtjening 

grundet det stigende marked.  

I MCS er ROIC mest afhængig af EBITDA marginen for år 2023, der forklarer 36 % af variansen, men skyldes, 

at vi ikke simulerer direkte på den investerede kapital, der kun simuleres indirekte gennem 

omsætningsvæksten, EBITDA og pengebindiger. EBITDA marginen er dog afgørende for den estimerede 
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NOPAT, og deri ligger forklaringen på afhængigheden af EBITDA marginen. For at forklare ROIC bedre vil vi 

dekomponere den ned til NOPAT og investeret kapital. 

NOPAT 

Den budgetterede NOPAT for terminalleddet er 1.903 mio. SEK og middelværdien i MCS er 1.894 mio. SEK, 

og ligger dermed på niveau.  

For MCS er det, som for ROIC, EBITDA marginen for år 2023, der er mest forklarende for variansen af 

NOPAT, med en forklaringsgrad på næsten 43 %. Ser vi på de afledte korrelationer for NOPAT, er denne 

kraftigt korreleret med omsætningsvæksten for tidligere perioder, specielt de år med høj usikkerhed og 

høje spread. Dette bekræfter vores indirekte seriekorrelation for omsætningsvæksten.  

 

Afhængigheden af EBITDA marginen indikerer, at FPC er meget afhængig af deres evne til at fastholde eller 

hæve EBITDA marginen, gennem styring af primært produktionsomkostninger og salgspriser. Vi ved, at FPC 

har fokus på produktionsomkostningerne, men der er forventning til, at priserne falder kraftigt de næste 

par år, og dermed har FPC en faldende EBITDA margin på længere sigt. Det er afgørende, at FPC forsøger at 

opretholde EBITDA, da denne har stor indvirkning på værdien. 

Investeret kapital 

Den budgetterede investerede kapital (gns.) for terminalperioden er 1.156 mio. SEK og simuleringen har en 

middelværdi på 1.128 mio. SEK. Usikkerheden i simuleringen er vist ved spredningen af den investerede 

kapitals udfaldsrum fra 727 mio. SEK til 1.787 mio. SEK. Dette skyldes i høj grad påvirkningen af hhv. 

varelager, tilgodehavender og omsætningsvæksten, der forklarer den største del af variansen. Baggrunden 

for omsætningsvækstens påvirkning er, at den har indflydelse på driftsaktiverne, og samtidig er der 

korrelation mellem omsætningsvæksten og tilgodehavender.  
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Ændringen af varelager og tilgodehavender mellem årene 2022 og 2023 er de variable, der afgør niveauet 

af den investerede kapital i terminalleddet. Dermed ligger den største følsomhed i forskellen i niveauet 

mellem årene. 

6.1.7.2.1.3 Kapitalomkostningen 

WACC er simuleret for de enkelte år gennem simulering af hhv. den risikofri rente og beta, hvor 

markedspræmien er fastholdt på 4,5 %. Den budgetterede WACC, på 6,45 %, befinder sig mellem 65 %-70 

% fraktilen for den simulerede WACC i terminalleddet, hvorfor vores  værdiansættelse muligvis vil 

undervurdere værdien af aktien alene pga. den højere diskontering af FCFF i budgetteringen. 

Aktiekursen er meget afhængig af hhv. den risikofri rente og beta, og dermed indirekte af WACC. Den 

simulerede WACC er mest afhængig af den risikofri rente, der forklarer 65 % af variansen for WACC. 

Dermed er FPC meget følsom overfor eventuelle ændringer i det generelle renteniveau, som vil trække den 

risikofri rente op. 

 

6.2 Delkonklusion 

Ud fra MCS er de operationelle faktorer i budgettet meget lig de simulerede værdier, dog med en smule 

større optimisme for den primære driver, omsætningsvæksten. Simuleringen ender dog med en 
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gennemsnitlig vurdering af aktiekursen, der er 4,5 % højere end den budgetterede, dermed afspejler 

budgetteringen i høj grad den usikkerhed, vi tillægger de variable i MCS. Samtidig befinder de budgetterede 

operationelle value drivers sig inden for 95 % konfidensintervallet, og er ud fra et statistisk synspunkt 

sandsynlige, og uden en egentlig skævhed. Kapitalomkostningen er også statistisk relevant, dog med en 

mindre skævhed, der kan resultere i en lavere værdisætning ud fra det budgetterede.  

Kapitalomkostningen i terminalperioden bliver primært påvirket af den risikofri rente. Investorer bør være 

ekstra opmærksomme på udviklingen af renteniveauet, da den har større indflydelse på værdiansættelsen 

end ellers, grundet den lave WACC og vægten på fremtidige cashflows i værdiansættelsen. 

Det må derfor antages, at budgetteringen i denne case i høj grad tager højde for den usikkerhed, der er for 

en vækstaktie som FPC. Visualiseringen af usikkerheden er dog begrænset for budgettet, og MCS må derfor 

anvendes for at visualisere usikkerhederne i budgetteringen. MCS giver et udfaldsrum, hvori aktiekursen og 

andre variable kan falde, og vil for læseren være en mere gennemsigtig fremstilling af usikkerheden. 
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Kapitel 7 – Kritik, diskussion og konklusion 

7.1 Kritik og diskussion 

Dette afsnit vil indeholde vores kritiske vurdering af specialet, samt en diskussion af resultat og metode. 

Specialet har begrænset produktmarkedet til smartphone(inkl. tablets) og smartcard. Yderligere er 

smartcard begrænset til udelukkende at omhandle kreditkort. Dette giver et ufuldstændigt billede af 

rammen, som FPC arbejder indenfor, og man risikerer at undlade betydelige markeder for FPC. Dermed er 

der en risiko for, at specialet undervurderer muligheden for omsætningsvækst i FPC. Begrænsningen 

skyldes usikkerheden om de fremtidige markeder, og den manglende information om mulighederne, da 

fingerprintmarkedet stadig er i startfasen. Andre markeder bliver dog medtaget som tillæg til omsætningen 

uden konkrete definitioner af markeder. 

FPC har ikke angivet information omkring lønsomheden eller solgte mængder fra de forskellige 

komponenter de sælger. Her kunne det være interessant at se på, om de havde en højere lønsomhed på 

salget af delkomponenter fremfor hele modulet. Dette har desværre ikke været muligt. 

Inddragelsen af en større mængde kvalitativt data giver specialet en risiko for overvægt af biased 

forventninger. De nuværende prognoser og artikler fokuserer i høj grad på positive forventninger til 

markedsudviklingen for fingerprint. Dermed kan der være mulighed for, at vi som forfattere er blevet 

påvirket af denne positive tankegang. Dette giver en risiko for overvurdering af fremtidige muligheder for 

FPC. Den lave inddragelse af tidligere perioders regnskabstal forstærker denne effekt. 

Valget af renteniveau i specialet er generelt lavt, set ud fra et historisk perspektiv, men det nuværende 

renteniveau kan ikke ignoreres. Samtidig fastlægger vi en lav markedspræmie sammenlignet med 

praktikkerne. Disse faktorer gør tilsammen, at diskonteringen i værdiansættelsen er relativ lav. Hvormed 

fremtidige værdier risikerer en for høj vægtning. Havde man anvendt en højere diskontering ville 

aktiekursen selvfølgelig være lavere, det kan derfor tænkes, at markedet generelt anvender en højere 

WACC. Skulle vi matche markedkursen på 481 SEK i vores DCF-model, skal der anvendes en WACC på 7,84 

%, altså ikke meget højere end den valgte på 6,45 %. Dermed er aktiekursen meget afhængig af 

antagelserne for WACC, nedenstående graf viser påvirkningen af WACC når alt andet fastholdes. 



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 117 of 135 
 

 

Figur 18 - Aktiekurs afhængig af WACC - Kilde: Egen tilvirkning 

Budgetperiodens længde på 8 år er lang sammenlignet med en gennemsnitlig værdiansættelse, der typisk 

er 5-7 år. Samtidig er perioden kort, hvis man forventer et steady state scenarie for en virksomhed med så 

høj vækst og opererende i et nyt marked. Usikkerheden for fremtiden og teknologiens udvikling, ikke kun 

for fingerprint, men også dets anvendelses muligheder, gør det svært at budgettere de forventninger, der 

beskriver det fremtidige marked og et steady state scenarie for fingerprintteknologien. 

Følsomheden og robustheden i vores budgettering og værdiansættelse testes i MCS. Heri er valgt 

forskellige statistiske fordelinger og udfaldsrum for de simulerede variable. De valgte udfaldsrum og 

fordelingernes centrering af værdier mod den mest sandsynlige værdi, mindsker de ekstreme udfald, og 

simuleringen koncentreres derfor om de forventede værdier. Dette er en mulig svaghed i vores model, men 

grundet den begrænsede kvantitative data for virksomheden gør estimering af udfaldsrum og statistiske 

fordeling, baseret historisk data, svær. Dermed er fordelinger og udfaldsrum i højere grad baseret på vores 

vurdering ud fra den strategiske og finansielle analyse af FPC. 

Fravalget af seriekorrelationer er muligvis en svaghed i MC modellen, men da det ikke er muligt at 

bestemme den nøjagtige indflydelse mellem årene, kunne seriekorrelationer have givet mere støj end 

forklaring. 

Resultatet af værdiansættelsen på 633 SEK er noget højere end den nuværende markedsværdi, og værdien 

ud fra den multiple værdiansættelse. Dette ville umiddelbart antyde, at vi ikke tager højde for nogen 

forhold, som markedet muligvis indregner i deres værdiansættelse. Værdien er dog ikke langt fra andre 

analyser, som f.eks. Saxo Bank, der estimerer en værdi på 700 SEK.198 Dermed mener vi ikke, at der er 

forhold vi mangler at indregne, samtidig kan diffenrencen skyldes den lavere diskonteringsrente vi 

                                                           
198 penge.borsen.dk/artikel/1/322199/saxo_bank_fingerprint_cards_skal_op_i_rekordniveau.html 
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anvender. Heri kan også ligge en diskussion om værdi ift. aktiekurs, hvor aktiekursen i høj grad er påvirket 

af psykologiske effekter, og dermed ikke nødvendigvis repræsenterer værdien af selskabet. 

7.2 Konklusion 

7.2.1 Opsumering på delkonklusioner 

Forventningen til FPCs fremtidige omsætning er høj. Dette afspejles både i markedet og af andre 

analytikere. For 2016 er forventningen en stigning på over 100 %, uanset hvem man lytter til. Det primære 

marked, smartphones, vokser hvert år, men er dog begrænset. Penetreringen af markedet er imidlertid 

hurtigt stigende, og booster dermed den samlede omsætning for FPC. Fremtidige konkurrenceforhold er 

svære at bestemme, da markedet endnu ikke er konsolideret. 

Usikkerheden omkring kreditkort og andre potentielle markeder for fingerpint er stor, men der er ingen 

tvivl om, at flere markeder åbner sig for fingerprint de næste år. På kreditkortmarkedet vil FPC og Zwipe 

blive førende, og dette vil øge den forventede indtjening på kort sigt, hvis penetreringen af 

kreditkortmarkedet øges. Prisen er også en faktor med høj usikkerhed, men en prisreduktion kan ikke 

undgås. Det vil dog også øge penetrering og dermed salgsmængde. 

Aktien lader til at være påvirket af psykologiske effekter, når man ser på kursudviklingen over det sidste år. 

Aktien er steget eksplosivt i værdi på kort tid, hvilket har medført momentum for aktien. Analytikere er ikke 

enige om de fundamentale drivere for branchen, hvilket giver informationer, der peger i forskellige 

retninger, hvormed overconfidence hos den enkelte investor forstærkes. Dette leder til kraftigere 

volatilitet, når investorer i højere grad baserer værdien på egen vurdering, og dermed tillægger 

markedsvurderingen mindre vægt. Når aktien falder efterfølges det ofte af et større opkøb, da nogle 

investorer ser det som et godt køb på baggrund af mental forankring, da de forventer, at nedgangen er 

midlertidig, og tror på, at aktien vender tilbage til tidligere niveau. 

Vi forventer, at analytikere over tid vil få en bedre fundamental forståelse for fingerprintbranchen, og hvad 

der driver værdien for virksomhederne i branchen, og dermed bliver der større enighed om 

værdiansættelsen for FPC. Det medfører, at betydningen af overconfidence reduceres, da der vil være 

større enighed i den tilgængelige information. Når overconfidence reduceres over tid, vil volatiliteten for 

aktien aftage, og dermed vil man se en lavere betaværdi for FPC end i dag. 

Vækstvirksomheder som fingerprint har et stort problem ved en fundamental værdiansættelse – deres 

historiske regnskaber siger stort set intet om fremtidige tendenser. Ser man på indtjening, nøgletal og value 

drivers, er der ingen sikker trend, ingen sammenhæng og meget lidt information om, hvor godt 
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virksomheden er drevet. Det skyldes typisk, at udviklingsomkostninger og lønninger opsluger den lille 

indtjening, der er. Samtidig bliver virksomheden ofte nødt til at udstede nye aktier for at dække 

omkostningerne, og sådan har det også været for FPC. Pludselig opstår der imidlertid et marked, der vender 

om på det hele.  

For FPC kom dette marked i form af smartphonen i 2013-2014, og FPC fik for alvor fat i 2015. Det betyder 

dog, at de historiske regnskabstals brugbarhed i budgetteringen af den fremtidige indtjening og value 

drivers ikke er god. Til dels kan 2015 bruges, men anvendelsen af dette år som værende ”realistisk” kan 

være problematisk, hvorfor vi ikke lægger os helt op ad 2015-tallene i budgetteringen. Budgetteringen må 

derfor baseres på en større andel af kvalitativt data om forventninger og tendenser samt på prognoser for 

de enkelte markeder, til at beskrive den virkelighed som FPC opererer i, mens vi stadig anvender de seneste 

regnskabstal fra 2015 som udgangspunkt for budgetteringen. 

Budgettering og MCS får omtrent den samme forventede værdi for FPC, og derfor må budgetteringen til 

dels indregne usikkerheden der er forbundet med aktien. MCS visualiserer dog usikkerheden for 

aktieværdien bedre, da man ikke får en absolut værdi, men derimod et interval. MCS inddrager en lang 

række scenarier, hvormed det er scenarierne og sandsynligheden for disse, der lægges til grund for 

værdien, og ikke en fast værdi. Gennemsigtigheden af de mulige scenarier visualiseres bedre gennem MCS, 

og MCS viser dermed usikkerheden for FPC tydeligere end budgettet. 

Fordelingen og udfaldet af de forskellige variable har stor betydning. De er valgt ud fra, hvad vi har fundet 

mest retvisende, men udfaldsrummet for de enkelte variable er muligvis for centraliseret, og har ikke 

tilstrækkelig med yderpunkter i deres interval. Det betyder ikke, at værdien for FPC er misvisende, da det 

både er høje og lave aktiekurser, der udgår, men usikkerheden bliver muligvis ikke illustreret tilstrækkeligt. 

MCS dekomponerer de forskellig variable og deres påvirkning, hvorved gennemsigtigheden af usikkerheden 

er højere, da det kan beskrives, hvorfra en variabel får sin usikkerhed. 

7.2.2 Endelig konklusion 

Forventningen til FPCs markedsandele på smartphonemarkedet er faldende, og salg til stort set hele 

smartphonemarkedet er ikke realistisk for fremtiden. På kreditkortmarkedet vil FPC og Zwipe blive 

markedsledere på kort sigt, men andre store kreditkortproducenter som Morpho og evt. Goodix, vil komme 

ind på markedet med et konkurrerende produkt. På nuværende tidspunkt har Visa Morpho som leverandør 

af biometriske kreditkort, mens UnionPay ikke offentligt er begyndt at finde en samarbejdspartner til dette, 

men Goodix kunne være et godt bud. FPC og Zwipe har derfor stadig muligheden for at levere til flere 

kreditkortvirksomheder end MasterCard.  
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Der er andre markeder for fingerprint end smartphone og kreditkort, og der kommer flere i fremtiden. FPC 

er på nuværende tidspunkt markedsledere på smartphonemarkedet, og det forventes, at de bliver blandt 

markedslederne på kreditkortmarkedet. Det forventes ligeså, at FPC formår at penetrere andre markeder, 

da de ellers ikke kan fastholde deres omsætningsvækst på lang sigt. Dermed kan FPC med deres strategiske 

og tekniske dygtighed formå at forblive den ledende fingerprintvirksomhed de næste mange år. 

FPCs værdi påvirkes af flere interne forhold i virksomheden. Først og fremmest påvirkes værdien af den 

omsætningsvækst som FPC kan opnå, hvilket de kan styre gennem deres strategiske samarbejder og deres 

velfungerende produkter. FPC fokuserer også på omkostningsreduktion i produktionen. Dette er en faktor, 

der i høj grad påvirker EBITDA, som derigennem påvirker mange multiple værdiansættelser og samtidig 

fundamentale værdiansættelser. Indtil videre har FPC formået at holde et minimalt varelager, og de har 

styret deres tilgodehavender og driftsgæld fornuftigt. Der er dog mulighed for forbedring i tilgodehavender 

og driftsgæld, der hhv. skal sænkes og øges, hvis aktiekursen skal påvirkes positivt. FPC har desuden 

formået at fungere med et ekseptionelt lavt niveau af investeret kapital sammenlignet med deres 

omsætning. Det skyldes i høj grad deres samarbejder og virksomhedssammensætning, der minimerer 

produktionsbehovet internt. Selv om det må forventes, at de i fremtiden skal investere mere, vil FPC 

fastholde et lavt niveau af investeret kapital og dermed opretholde en meget høj ROIC, der i hele 

budgetperioden forventes at være over 150 %. Derudover er prisen på fingerprint en væsentlig driver for 

aktiekursen, da der her forventes et markant fald, hvilket direkte vil påvirke rentabiliteten af FPC. 

Værdiansættelse af en vækstvirksomhed, der befinder sig på et nyt marked, og samtidig har mulighed for at 

penetrere andre markeder, er påvirket af andet end fundamentale forhold. Den påvirkes i højere grad af 

psykologiske faktorer. Aktien har været påvirket af herding der har skabt momentum for aktien gennem 

2015. Den manglende klarhed for de fundamentale value drivere leder til en større grad af overconfidence 

og forankring, der påvirker volatiliteten for aktien på kort sigt. 

Derudover viser MCS, at den risikofri rente og beta har en markant påvirkning på prissætningen, selv med 

et smalt udfaldsrum tæt på den mest sandsynlige værdi. Derfor er FPC aktien meget følsom overfor 

ændring i renteniveauet, hvor en stigning på blot én procent kan reducere værdien markant. Dette er ikke 

unikt for FPC, men påvirkningen er højere end normalt. FPCs beta er desuden påvirket kraftigere fra 

psykologiske effekter end etablerede virksomheder. Ændring i antagelser for renteniveau og beta vil i høj 

grad påvirke prissætningen af aktien. 

Det må derfor konkluderes, at FPC kan forblive den førende fingerprintvirksomhed, og de interne forhold 

har en positiv påvirkning på værdien. Dertil skal psykologiske effekter og disses påvirkning af beta samt 
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usikkerheden i den risikofri rente indregnes i værdiansættelsen af FPC. Vores absolutte værdiansættelse 

giver en aktiekurs på 633 SEK. Den multiple værdiansættelse, EV/EBITDA, giver en aktiekurs i intervallet 133 

SEK til 489 SEK, dette interval er dog ikke sammenligneligt med FPC værdi, da dette interval i højere grad 

afspejler den relative forventning til aktiekursen frem for værdien af virksomheden, der findes i vores 

fundamentale værdiansættelse. Den multiple værdiansættelse angiver dog en forventning i markedet om 

en lavere aktiekurs for FPC, der også afspejles i den nuværende kurs. MCS viser en værdi der, med 95 % 

sikkerhed, ligger mellem 459 SEK og 961 SEK, med en middelværdi på 663 SEK.  

MCS og vores absolutte værdiansættelse angiver begge en aktiekurs, der ligger markant over den 

nuværende aktiekurs. Den multiple værdiansættelse viser et kursinterval, der indeholder den nuværende 

kurs, men samtidig vurderer en markant downside i aktien. Der er ikke lagt så meget vægt på den multiple 

værdiansættelse i specialet, men det må medtages, at det angivne kursinterval indikerer en forventning om 

en lavere kurs for FPC. Det kunne antyde, at vi er for optimistiske i vores vurdering af FPC, hvilket bl.a. kan 

skyldes vores lave kapitalomkostning. Vi mener dog, at der ved vægtningen af multipel kontra absolut 

værdiansættelse bør lægges mest vægt på den absolutte værdiansættelse, da den multiple 

værdiansættelse ikke tager tilstrækkelig højde for de relevante faktorer, som vækst og risiko. Derfor 

baserer vi vores kursmål på den absolutte værdiansættelse og MCS. 

Med de usikkerheder, der er indregnet i MCS, og med budgettallene som mest sandsynlige værdier, er 

vores vurdering at aktiekursen skal befinde sig i intervallet 459 SEK til 961 SEK. Med den nuværende kurs 

pr. 29-04-2016 på 481 SEK vurderer vi derfor, at aktien handles med en discount. Dermed er vores 

anbefaling: Köb. 
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 Income statement (mio. SEK) 
 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00 .  2.016,00  2.017,00  218,00  2.019,00  2.020,00  2.021,00  2.022,00  2.023,00 

 Sverige 0,43                   0,44                   0,21                   0,10                      

 Asien 9,09                   91,97                 221,20               2.887,80              

 Europa, Mellemøsten og Afrika 0,18                   1,27                   2,69                   3,30                      

 Syd- og Nordamerika 0,57                   1,73                   7,85                   9,00                      

 Total omsætning 10,28                 95,41                 231,94               2.900,20              6.757,47    8.581,98          10.663,11         12.289,24     13.118,76     13.840,29     14.290,10      14.611,63  

 Produktionsomkostninger -15,96               -56,26               -161,98             -1.645,20            

 Heraf afskrivninger 10,37                 11,16                 24,70                 29,70                    

 Bruttoresultat (Gross profit) 4,69                   50,31                 94,66                 1.284,70              

 Development costs -8,96                  -26,09               -127,12             -181,40                

 Heraf afskrivninger 0,17                   0,90                   18,40                 10,30                    

 Selling costs -10,10               -29,31               -54,44               -108,60                

 Heraf afskrivninger 0,05                   0,07                   0,24                   0,50                      

 Administrative costs -12,47               -17,68               -28,04               -56,80                  

 Heraf afskrivninger 0,11                   0,25                   0,21                   0,30                      

 Operationel Leasing ydelse 1,04                   3,46                   4,50                   4,50                      

 Other operating revenues/expenses -1,53                  -0,28                  6,61                   -3,40                    

 EBITDA -26,994             -18,372             -84,982             950,100               2.162,39    2.660,41          3.092,30           3.318,09       3.148,50       2.906,46       2.715,12         2.483,98    

 Impairment of shares in subsidiary -                     -                     -23,00               -                        

 Depreciation, amortization and 

impairment 
-10,70               -12,39               -66,54               -40,80                  

 Leasing afskrivninger -1,13                  -1,60                  -1,81                  -1,19                    

 Afskrivninger (Budget) -20,27         -25,75              -31,99                -36,87           -39,36           -41,52           -42,87             -43,83         

 Operating profit (EBIT) -38,82               -32,36               -176,34             908,11                 2.142,12    2.634,67          3.060,31           3.281,23       3.109,15       2.864,94       2.672,25         2.440,14    

 Net financial items 0,52                   1,09                   1,67                   -0,30                    1,76             2,06                  2,35                    2,46               2,36               2,21               2,29                 2,34             

 Operationel Leasing renter -0,14                  -0,29                  -0,33                  -0,21                    

 Profit before tax -38,44               -31,56               -174,99             907,59                 2.143,87    2.636,73          3.062,66           3.283,68       3.111,51       2.867,15       2.674,54         2.442,48    

 TAX -                     -                     -                     111,00                 471,65        580,08              673,79               722,41           684,53           630,77           588,40            537,35        

 Transaktoriske poster -                     

 Profit for the year -38,44               -31,56               -174,99             796,59                 1.672,22    2.056,65          2.388,87           2.561,27       2.426,98       2.236,38       2.086,14         1.905,13    



Tue Prieske og Ulrik Blendstrup Kandidatafhandling 17. maj 2016 
XXXXXX-XXXX / XXXXXX-XXXX Værdiansættelse af Fingerprint Cards AB Cand.Merc.FIR 
 

Side 126 of 135 
 

Bilag 1 – Regnskabet reformuleret (2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balancen 
 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00 .  2.016,00  2.017,00  218,00  2.019,00  2.020,00  2.021,00  2.022,00  2.023,00 

 Aktiver 

 Goodwill -                     -                     -                     -                        

 Patenter -                     6,09                   24,86                 18,80                    

 Andre immaterielle aktiver(aktiveret 

udvikling) 
29,15                 48,25                 40,28                 28,20                    

 Immaterielle aktiver (1) 29,15                 54,33                 65,14                 47,00                    

 Maskiner og udstyr 3,83                   4,61                   16,35                 18,60                    

 Materielle aktiver i alt (2) 3,83                   4,61                   16,35                 18,60                    

 Finansielle aktiver 3,57                   8,26                   1,83                   3,50                      

 Operationel leasing korregering 5,88                   8,48                   9,56                   6,23                      

 Andre langfristede aktiver (3) 9,44                   16,74                 11,39                 9,73                      

 Langtfristede aktiver 42,42                 75,68                 92,88                 75,33                    

 Imm. Og mat aktiver i alt (Budget) 

(1+2+3) 
42,42                75,68                92,88                75,33                   405,45        514,92              639,79               737,35           787,13           830,42           857,41            876,70        

 Varebeholdning 11,44                 19,90                 98,77                 153,00                 675,75        858,20              1.066,31           1.228,92       1.311,88       1.384,03       1.429,01         1.461,16    

 Tilgodehavender fra assosierede 

virksomheder 
-                     2,57                   11,03                 5,40                      

 Tilgodehavender fra salg, kort 6,17                   31,06                 115,55               617,90                 1.351,49    1.716,40          2.132,62           2.457,85       2.623,75       2.768,06       2.858,02         2.922,33    

 Andre tilgodehavender 1,83                   5,39                   13,49                 28,40                    

 Forudbetalinger til leverandører 0,37                   -                     -                     

 Andre forudbetalinger mv. 0,83                   2,29                   3,23                   6,70                      

 Likvide beholdninger 59,90                 209,57               93,03                 1.018,00              

 Kortfristede aktiver 80,53                 270,78               335,08               1.829,40              

 Aktiver i alt 122,95               346,45               427,96               1.904,73              2.432,69    3.089,51          3.838,72           4.424,13       4.722,75       4.982,51       5.144,44         5.260,19    
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 Balancen 

 Passiver 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Egenkapital 101,46               289,19               297,77               1.136,50              

 Korregering fra stigende overskud 

(operationel leasing) 
-0,22                  1,56                   2,36                   3,09                      

 Egenkapital, ny 101,24               290,75               300,13               1.139,59              966,32        1.132,82          1.290,24           1.351,82       1.298,76       1.217,95       1.257,53         1.285,82    

 Rentebærende gæld, lang -                     -                     -                     -                        

 Hensatte forpligtelser, lang -                     -                     -                     -                        

 Andre forpligtelser, lang -                     -                     -                     -                        

 Operationel leasing korregering 6,06                   6,81                   7,06                   3,04                      

 Langfristede forpligtelser 6,06                   6,81                   7,06                   3,04                      

 Rentebærede gæld, kort 

 Leverandør gæld 4,59                   25,33                 70,03                 548,20                 

 Gæld til associerede virksomheder og 

joint ventures 
3,21                   7,61                   -                     4,90                      

 Selskabsskat, forpligtelse 109,90                 

 Hensatte forpligtelser, kort 7,53                   14,96                 19,30                 96,70                    

 Andre forpligtelser, kort 0,29                   0,89                   31,32                 2,40                      

 Kortfristede forpligtelser 15,61                 48,78                 120,64               762,10                 

 Driftgæld (Budget) 1.554,22    2.059,68          2.665,78           3.195,20       3.542,07       3.875,28       4.001,23         4.091,26    

 NRBG (Budget) -87,85         -102,98            -117,29             -122,89         -118,07         -110,72         -114,32           -116,89      

 Forpligtelser 21,68                 55,59                 127,70               765,14                 1.466,37    1.956,69          2.548,48           3.072,31       3.424,00       3.764,56       3.886,91         3.974,36    

 Passiver 122,92               346,34               427,83               1.904,73              2.432,69    3.089,51          3.838,72           4.424,13       4.722,75       4.982,51       5.144,44         5.260,19    
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 Pengestrøm opgørelse 
 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00 .  2.016,00  2.017,00  218,00  2.019,00  2.020,00  2.021,00  2.022,00  2.023,00 

 EBIT -38,82               -32,36               -176,34             908,11                 2.142,12    2.634,67          3.060,31           3.281,23       3.109,15       2.864,94       2.672,25         2.440,14    

 Eff. Skattesats -                     -                     -                     0,12                      0,22             0,22                  0,22                    0,22               0,22               0,22               0,22                 0,22             

 Skat af EBIT -                     -                     -                     -1,10                    -471,27      -579,63            -673,27             -721,87         -684,01         -630,29         -587,89           -536,83      

 Afskrivninger 11,83                 13,99                 68,35                 41,99                    20,27          25,75                31,99                 36,87             39,36             41,52             42,87               43,83          

 Udskudt skat -                     -                     -                     -109,90                

 Pengestrømme fra drift før ændring i 

NWC 
-26,99               -18,37               -107,98             839,10                 1.691,12    2.080,79          2.419,03           2.596,22       2.464,49       2.276,17       2.127,22         1.947,15    

 Ændring i arbejdskapital 

 Ændring i  varelager -8,46                  -78,87               -54,23                  -522,75      -182,45            -208,11             -162,61         -82,95           -72,15           -44,98             -32,15         

 Ændring i tilgodehavender -31,03               -101,04             -511,64                -699,79      -364,90            -416,23             -325,22         -165,90         -144,31         -89,96             -64,31         

 Ændringer i forudbetalinger -1,08                  -0,94                  -3,47                    

 Ændring i driftsgæld 33,17                 71,86                 531,56                 902,02        505,46              606,10               529,42           346,86           333,22           125,95            90,03          

 Pengestrømme fra drift -25,77               -216,97             801,32                 1.370,60    2.038,89          2.400,80           2.637,81       2.562,50       2.392,93       2.118,23         1.940,72    

 Anlægsinvesteringer -47,25               -85,56               -24,45                  -350,39      -135,22            -156,86             -134,44         -89,13           -84,81           -69,86             -63,13         

 Frit cash flow -73,02               -302,53             776,87                 1.020,21    1.903,67          2.243,94           2.503,38       2.473,37       2.308,12       2.048,37         1.877,59    
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 Investeret kapital (analystisk) 
 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00 ,  2.016,00  2.017,00  2.018,00  2.019,00  2.020,00  2.021,00  2.022,00  2.023,00 

 Investeret kapital fra aktivsiden 

 Driftaktiver 

 Immaterielle aktiver (1) 29,15                 54,33                 65,14                 47,00                    

 Materielle aktiver i alt (2) 3,83                   4,61                   16,35                 18,60                    

 Imm og mat aktiver i alt (Budget) 405,45        514,92              639,79               737,35           787,13           830,42           857,41            876,70        

 Andre langfristede aktiver (3) 9,44                   16,74                 11,39                 9,73                      

 Varebeholdning 11,44                 19,90                 98,77                 153,00                 675,75        858,20              1.066,31           1.228,92       1.311,88       1.384,03       1.429,01         1.461,16    

 Tilgodehavender fra salg, kort 6,17                   31,06                 115,55               617,90                 

 Andre forudbetalinger mv. 0,83                   2,29                   3,23                   6,70                      

 Tilgodehavender fra assosierede 

virksomheder 
-                     2,57                   11,03                 5,40                      

 Andre tilgodehavender 1,83                   5,39                   13,49                 28,40                    

 Forudbetalinger til leverandører 0,37                   -                     -                     -                        

 Tilgodehavender (Budget) 1.351,49    1.716,40          2.132,62           2.457,85       2.623,75       2.768,06       2.858,02         2.922,33    

 Driftaktiver total 63,06                 136,89               334,94               886,73                 2.432,69    3.089,51          3.838,72           4.424,13       4.722,75       4.982,51       5.144,44         5.260,19    

 Driftgæld 

 Leverandør gæld 4,59                   25,33                 70,03                 548,20                 

 Andre forpligtelser, kort 0,29                   0,89                   31,32                 2,40                      

 Hensatte forpligtelser, kort 7,53                   14,96                 19,30                 96,70                    

 Gæld til associerede virksomheder og 

joint ventures 
3,21                   7,61                   -                     4,90                      

 Driftgæld total 15,61                 48,78                 120,64               652,20                 1.554,22    2.059,68          2.665,78           3.195,20       3.542,07       3.875,28       4.001,23         4.091,26    

 Investeret kapital fra aktivsiden 47,44                 88,10                 214,30               234,53                 878,47        1.029,84          1.172,94           1.228,92       1.180,69       1.107,22       1.143,21         1.168,93    

 Investeret kapital fra passivsiden 

 Nettorentebærende gæld 

 Selskabsskat, forpligtelse -                     -                     -                     109,90                 

 Leasingforpligtelse 6,06                   6,81                   7,06                   3,04                      

 Rentebærende forpligtelser 6,06                   6,81                   7,06                   112,94                 

 Likvide beholdninger 59,90                 209,57               93,03                 1.018,00              

 Rentebærende aktiver 59,90                 209,57               93,03                 1.018,00              

 NRBG -53,83               -202,76             -85,97               -905,06                -87,85         -102,98            -117,29             -122,89         -118,07         -110,72         -114,32           -116,89      

 EK 101,24               290,75               300,13               1.139,59              966,32        1.132,82          1.290,24           1.351,82       1.298,76       1.217,95       1.257,53         1.285,82    

 Investeret kapital fra passivsiden 47,41                 87,99                 214,16               234,53                 878,47        1.029,84          1.172,94           1.228,92       1.180,69       1.107,22       1.143,21         1.168,93    
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De enkelte år beregnes som nedenstående. 

 

 

 

 

 

 

Operationel leasing 2012 2013 2014 2015

Operating leases 7,226 10,398 11,7 7,6

i alt 7,226 10,398 11,7 7,6

under 1 år 1,044 3,456 4,5 4,5

1-5 år 6,184 6,942 7,2 3,1

Procentvis fordeling

under 1 år 14,45% 33,24% 38,46% 59,21%

1-5 år 85,58% 66,76% 61,54% 40,79%

i alt 100,03% 100,00% 100,00% 100,00%

Equipment

under 1 år 1,0 3,5 4,5 4,5

1-5 år 6,2 6,9 7,2 3,1

i alt 7,2 10,4 11,7 7,6

2015

Equipment År Bogført primo Afskrivninger Bogført ultimo Gæld primo Renter Ydelse Afdrag Gæld ultimoNutidsværdi

5 år 0 7,5 1,2 6,2 7,5 0,1 4,5 4,4 3,0 4,5

1 6,2 1,2 5,0 3,0 0,0 0,8 0,8 2,3 0,8

2 5,0 1,2 3,7 2,3 0,0 0,8 0,8 1,5 0,8

3 3,7 1,2 2,5 1,5 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8

4 2,5 1,2 1,2 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,7

Total 7,5 0,1 7,6 7,5 7,5

Regulering vedrørende året

Ydelse, samlet 4,5

Afskrivninger, samlet 1,2

Renter, samlet 0,1

Aktiv (ultimo) 6,2

Forpligtelser (ultimo) 3,0
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2014

Equipment År Bogført primo Afskrivninger Bogført ultimo Gæld primo Renter Ydelse Afdrag Gæld ultimoNutidsværdi

5 år 0 11,5 1,9 9,6 11,5 0,1 4,5 4,4 7,1 4,5

1 9,6 1,9 7,6 7,1 0,1 1,8 1,7 5,3 1,8

2 7,6 1,9 5,7 5,3 0,0 1,8 1,8 3,6 1,8

3 5,7 1,9 3,8 3,6 0,0 1,8 1,8 1,8 1,7

4 3,8 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,7

Total 11,5 0,2 11,7 11,5 11,5

Regulering vedrørende året

Ydelse, samlet 4,5

Afskrivninger, samlet 1,9

Renter, samlet 0,1

Aktiv (ultimo) 9,6

Forpligtelser (ultimo) 7,1

2013

Equipment År Bogført primo Afskrivninger Bogført ultimo Gæld primo Renter Ydelse Afdrag Gæld ultimoNutidsværdi

5 år 0 10,2 1,7 8,5 10,2 0,1 3,5 3,4 6,8 3,4

1 8,5 1,7 6,8 6,8 0,1 1,7 1,7 5,1 1,7

2 6,8 1,7 5,1 5,1 0,0 1,7 1,7 3,4 1,7

3 5,1 1,7 3,4 3,4 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7

4 3,4 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7

Total 10,2 0,2 10,4 10,2 10,2

Regulering vedrørende året

Ydelse, samlet 3,5

Afskrivninger, samlet 1,7

Renter, samlet 0,1

Aktiv (ultimo) 8,5

Forpligtelser (ultimo) 6,8

2012

Equipment År Bogført primo Afskrivninger Bogført ultimo Gæld primo Renter Ydelse Afdrag Gæld ultimoNutidsværdi

5 år 0 7,1 1,2 5,9 7,1 0,1 1,0 1,0 6,1 1,0

1 5,9 1,2 4,7 6,1 0,0 1,5 1,5 4,6 1,5

2 4,7 1,2 3,5 4,6 0,0 1,5 1,5 3,1 1,5

3 3,5 1,2 2,4 3,1 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

4 2,4 1,2 1,2 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5

Total 7,1 0,2 7,2 7,1 7,1

Regulering vedrørende året

Ydelse, samlet 1,0 3,5 4,5 4,5

Afskrivninger, samlet 1,2 1,7 1,9 1,2

Renter, samlet 0,1 0,1 0,1 0,1

Aktiv (ultimo) 5,9 8,5 9,6 6,2

Forpligtelser (ultimo) 6,1 6,8 7,1 3,0
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Smartphone, Mio. SEK 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Prisen 100% 85% 77% 67% 60% 55% 52% 50% 50%

Marked 1.293                                                   1.397         1.502         1.592         1.671         1.738         1.799         1.853       1.899       

Markedsvækst 10,3% 8,0% 7,5% 6,0% 5,0% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5%

Apples marked 18% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Samsungs marked 25% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Potentielt marked 746                                                      852             931             1.035         1.086         1.130         1.169         1.205       1.235       

Penetrering 20,0% 43,0% 61,0% 73,0% 85,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Penetreret marked 149                                                      366             568             755             923             1.073         1.169         1.205       1.235       

Markedsandel 95,0% 88,0% 68,0% 62,5% 58,5% 56,3% 55,5% 55,0% 55,0%

FPCs andel 142 322 386 472 540 604 649 663 679

Enhedsvækst 127,48% 17,36% 17,45% 10,26% 7,70% 4,94% 1,37% 1,67%

Kreditkort, Mio. SEK 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Marked 17.552       17.903       17.008       13.606       10.885       9.252         7.864       6.685       

Nyudstedelser(20%) 3.510         3.581         3.402         2.721         2.177         1.850         1.573       1.337       

Penetrering (Smartcards) 1,25% 9,50% 19,00% 35,50% 46,00% 57,50% 68,00% 75,00%

Markedsandel 90,0% 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 27,0% 27,0% 27,0%

FPCs andel 39               99               181             270             280             287             289          271          

Enhedsvækst 27,86% 16,10% 16,73% 13,47% 1,20% 0,75% 0,15% -1,82%

Andre markeder 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Enhedsvækst 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 3,50% 4,50% 4,50% 4,65%

Omsætningsvækst 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Smartphone, enhedsvækst 127,48% 17,36% 17,45% 10,26% 7,70% 4,94% 1,37% 1,67%

Smartcard, enhedsvækst 27,86% 16,10% 16,73% 13,47% 1,20% 0,75% 0,15% -1,82%

Andre markeder, enhedsvækst 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 3,50% 4,50% 4,50% 4,65%

Samlet enhedsvækst 156,84% 34,96% 35,93% 25,48% 12,41% 10,20% 6,03% 4,50%

Reduktion pga. faldende priser 133,32% 26,92% 24,07% 15,29% 6,82% 5,30% 3,01% 2,25%

Antaget omsætningsvækst 133,00% 27,00% 24,25% 15,25% 6,75% 5,50% 3,25% 2,25%

Omsætning, mio. SEK 2.900                                                   6.757         8.582         10.663       12.289       13.119       13.840       14.290    14.612    
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Bilag 5 - Budgetforudsætninger 

 

 

  

 Udvalgte nøgletal og budgettering 
 2.012,00  2.013,00  2.014,00  2.015,00 Forventning  2.016,00  2.017,00  218,00  2.019,00  2.020,00  2.021,00  2.022,00  2.023,00 

 Omsætningsvækst: 

 Sverige 1,85% -53,51% -51,22%

 Asien 911,95% 140,52% 1205,52%

 Europa, Mellemøsten og Afrika 593,99% 111,73% 22,72%

 Syd- og Nordamerika 202,10% 354,22% 14,66%

 Omsætningsvækst total -85,02% 828,43% 143,11% 1150,39% 133,00% 27,00% 24,25% 15,25% 6,75% 5,50% 3,25% 2,25%

 EBITDA margin -262,69% -19,26% -36,64% 32,76% 32,00% 31,00% 29,00% 27,00% 24,00% 21,00% 19,00% 17,00%

 Lånerente 0,62% 0,93% -0,09% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

 Effektiv skattesats 0,00% 0,00% 0,00% 12,23% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%

 Af- og nedskrivninger i pct. af imm og 

mat aktiver driftaktiver 
27,89% 18,48% 73,59% 55,74% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

 Imm og mat aktiver i pct. af omsætning 412,79% 79,32% 40,04% 2,60% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

 Investeret kapital 47,41                 87,99                 214,16               234,53                 878,47        1.029,84          1.172,94           1.228,92       1.180,69       1.107,22       1.143,21         1.168,93    

 Nettorentebærende gæld i pct. af 

investeret kap. 
-113,55% -230,44% -40,14% -385,90% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00%

 Driftgæld i pct af omsætning 151,94% 51,13% 52,01% 22,49% 23,00% 24,00% 25,00% 26,00% 27,00% 28,00% 28,00% 28,00%

 Varelager i pct af omsætning 111,33% 20,86% 42,58% 5,28% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 Tilgodehavender i pct. af omsætning 90% 43% 62% 23% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 WACC 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45%

 ROIC 0,00% -47,80% -116,72% 355,27% 300,24% 215,38% 216,73% 213,11% 201,29% 195,34% 185,24% 164,64%

 FCFF -                     -73,02               -302,53             776,87                 1.020,21    1.903,67          2.243,94           2.503,38       2.473,37       2.308,12       2.048,37         1.877,59    
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Bilag 6 – Absolut værdiansættelse DCF & EVA 

 

Beregningen findes desuden på den vedlagte CD. 

  

DCF

g 2,25% 4,50% 1,500%

WACC 6,45% 1,1

År 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

DCF (mio. kr.) 1 2 3 4 5 6 7 Terminal

FCFF 1020,21 1903,67 2243,94 2503,38 2473,37 2308,12 2048,37 1877,59

Disk. Faktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65

PV(FCF) 958,40 1679,97 1860,26 1949,59 1809,51 1586,30 1322,48

PV(budget) 11.167                 

PV(terminal) 28.862                 

EV 40.029                 

NRBG, primo -88                        

Estimeret værdi af EK 40.117                 

Antal aktier (mio.) 63,34                   

Pris per aktie 633,35

EVA 1 2 3 4 5 6 7 Terminal

ROIC, primo 712,42% 233,93% 231,79% 218,20% 197,34% 189,27% 188,25% 166,49%

WACC 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45%

Spread 705,97% 227,48% 225,34% 211,75% 190,89% 182,82% 181,80% 160,04%

Investeret kapital, primo 234,53                 878,47058 1029,837818 1172,942365 1228,923705 1180,68845 1107,223391 1.143,21        

EVA 1655,70 1998,38 2320,62 2483,70 2345,87 2158,50 2012,94 1829,57

Disk. Faktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65

PV(EVA) 1.555,38             1.763,55          1.923,83         1.934,27             1.716,23          1.483,47        1.299,60        

Investeret kapital, primo 234,53                 

PV(budget) 11.676,32           

PV(terminal) 28.124,25           

EV 40.035,11           

NRBG, primo -87,85                  

Estimeret værdi af EK 40.122,96           

Pris per aktie 633,45                 

Forskel EK -6,27                    

Forskel Aktie -0,10                    
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Bilag 7 – Monte Carlo antagelser 

Driftgæld min max mean 
 

Rf min max mean 

Gæld_2016 22% 25% 23% 
 

Rf_2016 0,50% 2,00% 0,79% 

Gæld_2017 23% 26% 24% 
 

Rf_2017 0,50% 2,00% 0,79% 

Gæld_2018 24% 27% 25% 
 

Rf_2018 0,50% 2,00% 0,79% 

Gæld_2019 25% 28% 26% 
 

Rf_2019 0,50% 2,00% 0,79% 

Gæld_2020 26% 29% 27% 
 

Rf_2020 0,50% 2,00% 0,79% 

Gæld_2021 27% 30% 28% 
 

Rf_2021 0,79% 2,00% 0,79% 

Gæld_2022 27% 29% 28% 
 

Rf_2022 0,79% 2,50% 1,00% 

Gæld_2023 27% 29% 28% 
 

Rf_2023 0,79% 2,50% 1,00% 

         

         

Beta min max mean 
 

EBITDA-
margin min max mean 

Beta_2016 1,2 1,7 1,5 
 

EBITDA_2016 26% 36% 32% 

Beta_2017 1 1,7 1,3 
 

EBITDA_2017 27% 35% 31% 

Beta_2018 0,8 1,6 1,1 
 

EBITDA_2018 24% 32% 29% 

Beta_2019 0,8 1,5 1,1 
 

EBITDA_2019 22% 30% 27% 

Beta_2020 0,8 1,4 1,1 
 

EBITDA_2020 19% 27% 24% 

Beta_2021 0,8 1,3 1,1 
 

EBITDA_2021 19% 25% 22% 

Beta_2022 0,9 1,2 1,1 
 

EBITDA_2022 16% 22% 19% 

Beta_2023 0,9 1,2 1,1 
 

EBITDA_2023 14% 20% 17% 

         

         Varerlager min max mean 
     VL_2016 6% 12% 10% 
     VL_2017 6% 12% 10% 
     VL_2018 6% 12% 10% 
     VL_2019 6% 12% 10% 
     VL_2020 6% 12% 10% 
     VL_2021 6% 12% 10% 
     VL_2022 8% 12% 10% 
     VL_2023 8% 11% 10% 
      

 

 

 

 


