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1. Indledende afsnit 

Indledning 1.1  

Den store danske virksomhed ISS World Service A/S har igennem det seneste års tid trukket en del 

overskrifter i de danske medier. Først forsøgtes ISS World Service A/S noteret på børsen, hvilket dog ikke 

blev en realitet. Efterfølgende blev ISS World Service A/S forsøgt overtaget af virksomheden G4S, hvilket 

heller ikke lykkedes. Forskellen på de to salgspriser var mærkbar, idet der var en difference imellem 

priserne på omkring 14 mia. kr. Hvordan kan det samme selskab værdiansættes så forskelligt?  

Formålet med opgaven er ikke at besvare ovenstående spørgsmål, men spørgsmålet og forundringen over 

dette har været bevæggrunden for valget af virksomhed. 

Problemformulering 1.2  

”Hvorledes bestemmes prisen på den unoterede virksomhed ISS World Service A/S ved en notering på 

Københavns Fondsbørs, og til hvilken pris bør virksomheden noteres?” 

Formålet med hovedopgaven er en værdiansættelse af virksomhedsværdien for ISS World Service A/S. 

Opgaven skal forsøge at give et svar på, hvorledes den rette pris på ISS World Service A/S fastsættes under 

forudsætning af, at kapitalfondene EQT og Goldman Sachs Capital Partners ønsker at børsnotere ISS World 

Service A/S på Københavns Fondsbørs. I den resterede del af opgave vil virksomheden ISS World Service 

A/S blive betegnet ISS A/S. Selve værdiansættelsen vil blive foretaget pr. 31-12-2011, hvor ISS A/S har 

regnskabsafslutning.  

Afgrænsning 1.3 

Det overordnede sigte med denne hovedopgave er at bestemme og analysere de problemstillinger, der 

opstår i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheden ISS A/S underforudsætning af en børsnotering. 

Der vil derfor blive fokuseret på selve værdiansættelsen af ISS A/S og ikke metodikken omkring en 

børsnotering.  

Ved bestemmelse af WACC´en skal der bestemmes en target kapitalstruktur. Fokus i denne hovedopgave er 

at bestemme værdien ved en børsnotering og det ligger således udenfor hovedopgavens formål at 

bestemme den optimale WACC.  
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Kildekritik 1.4 

Dele af materialet til hovedopgaven er taget fra ISS A/S’ hjemmeside, materialet kan være farvet af 

skribentens holdninger og indeholde en vis subjektivitet. 

I afsnittet omkring Bostonmodellen er data vedrørende de forskellige markedsandele ikke kendt, disse er 

udregnet ud fra virksomhedernes omsætning og den forventede størrelse af markedet jfr. ISS A/S´ 

prospekt. De respektive selskabers indtjening på de enkelte delmarkeder er ikke klart defineret i 

årsrapporterne. Hvorfor disse størrelser ud fra det foreliggende materiale og forfatterens bedste evne er 

estimeret. De fremkomne markedsandele kan således være behæftet med fejl, det bemærkes dog at ISS 

A/S i sit prospekt beskriver, at den samlede markedsandel for alle de største spillere i Facility Service 

branchen ligger under 10 %. Jeg opgør i denne hovedopgave således denne markedsandel til 7,29 % hvorfor 

de estimerede markedsandele betragtes som realistiske. 

I afsnitte omkring bestemmelse af fremmedkapitalen i de sammenlignelige virksomheder er aktie kurserne 

pr. 31-12-2011 benytte til udregning er markedsværdien af egenkapitalen. Da dele af børserne hvor på de 

sammenlignelige virksomheder handles er lukket denne dag er handels dagen 03-01-2012 benytte som et 

alternativ. Denne dag er valgt for at få inkorporeret alt informationen omkring den 31-12-2011 i priserne.  
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Metodevalg 1.5 

Hovedopgaven er bygget op således, at analysen falder i tre dele. En analyse af den historiske udvikling i 

virksomheden, efterfulgt af en budgettering af de fremtidige finansielle værdidrivere, og til sidst selve 

værdiansættelsen af ISS A/S. Som vist i figur 1.1.: 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra  Værdiansættelse og regnskabsanalyse 

praktisk tilgang  

I første del vil der blive tegnet et billede af, hvorledes ISS A/S har klaret sig historisk. Dette vil dels ske 

gennem en fastlæggelse af, hvilke ikke-finansielle værdidrivere der har dannet baggrund for udviklingen i 

de finansielle værdidrivere, og dels hvorledes de finansielle værdidrivere har udviklet sig.  

Analysen af de ikke-finansielle værdidrivere vil blive foretaget på to niveauer:  

En ekstern analyse af virksomhedens omverden. Dette vil ske gennem en fastlæggelse af de generelle træk i 

ISS A/S´ omverden og branche. Hertil vil der blive inddraget forskellige relevante teorier bl.a. PESTEL og 

Porters five forces.   

En intern analyse af ISS A/S´s forretningsmodel. Hvilket vil ske igennem en fastlæggelse af de 

virksomhedsspecifikke karakteristika, der gør ISS A/S unik. Her vil også blive inddraget relevant teori som 

bl.a. Shop value modellen og Boston modellen.  

Slutteligt vil analysen af de ikke-finansielle værdidrivere blive sammenfattet i en SWOT-analyse. Meningen 

med analysen af de ikke-finansielle værdidrivere er at afdække, hvilken strategi der kan forklare ISS A/S´ 

udvikling, og om denne er bæredygtig i fremtiden.   
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Første del af analysen afsluttes med en gennemgang og forklaring af udviklingen af de finansielle 

værdidrivere i ISS A/S. Med udgangspunkt i de reformulerede finansielle opgørelser vil analysen blive 

foretaget via den udvidede Dupont-pyramide.  

Anden del af analysen er budgetteringen af de fremtidige finansielle værdidrivere, hvor hovedopgaven skal 

forsøge at give at svar på den fremtidige udvikling i ISS A/S. Med afsæt i den ovenstående analyse af de 

ikke-finansielle –og finansielle værdidrivere vil der blive udarbejdet et budget. Meningen med analysen er 

at finde et realistisk niveau for de fremtidige finansielle værdidrivere. 

Slutteligt vil tredje og sidste del af analysen munde ud i en værdiansættelse af virksomheden ISS A/S. Hertil 

vil de to ovenstående analyser blive benyttet til at beregne prisen på ISS A/S. Analysen vil blive gennemført 

via FCFF- og RIDO-modellen, som dels er meget anvendte inden for finansieringsteori og dels anvendt i 

praksis, (Petersen, Plenborg og Schøler, 2006). 

Baseret på ovenstående kan hovedopgavens struktur illustreres som vist i figur 1.2: 

Figur 1.2 

 

 Kilde: Egen tilvirkning  

2. Virksomhedsbeskrivelse 

Som nævnt i problemformuleringen er formålet med hovedopgaven at bestemme prisen på ISS A/S. For at 

kunne lave en sådan værdiansættelse er et indgående kendskab til virksomheden af afgørende betydning, 
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hvorfor det følgende kapital vil give en beskrivelse af virksomheden ISS A/S, herunder dennes 

forretningsmodel, forretningsområder og ejerforhold. 

Forretningsmodel 2.1 

 ISS A/S koncernen blev grundlagt for mere end 100 år siden som et mindre vagtselskab i København1. Siden 

da har ISS A/S gennemgået en kraftig udvikling og er i dag en verdensomspændende virksomhed med over 

500.000 ansatte2.  

I en virksomhed af ISS A/S´ størrelse er det vigtigt, med en klar og veldefineret forretningsmodel. ISS A/S 

definerer således forretningsmodellen i følgende fire underpunkter3: 

 ”Vi skaber en enklere hverdag for vores kunder ved at varetage deres ikke-kerneaktiviteter”.  

 ”Vi skaber og udvikler porteføljeservices, som opfylder kundernes behov på tværs af services, og 

baserer vores serviceydelser på gennemprøvende koncepter, dokumenteret kvalitet og høj 

volumen”. 

 ”Vi leverer services gennem et effektivt leverancesystem baseret på stordrift med en entydig 

kundekontakt”. 

 ”Vores Leverancer bygger på nærhed til kunderne, faglig stolthed og vores evne til at rekruttere, 

udvikle og fastholde faglærte og ufaglærte medarbejdere, og vi er unikke til at lede og integrere 

vores medarbejdere”. 

Forretningsområder 2.2 

ISS A/S startede som tidligere nævnt indenfor Security branchen, men har i dag en bred produktportefølje 

indenfor mange forskellige services bl.a. Ejendomsservice, Security og Rengøring. Fælles for alle ISS A/S´ 

produkter er, at disse skal bidrage til, at kunden får en enklere hverdag. Nedenfor vil de enkelte 

forretningsområder blive forklaret.: 

Ejendomsservice 2.2.1 

ISS ejendomsservice tilbyder en lang række services indenfor bygningsvedligeholdelse. Disse services 

omfatter bl.a. bygningsvedligeholdelse, teknisk service, landskabspleje, skadedyrsbekæmpelse og 

skadeservice. Omsætningen indenfor ejendomsservice udgjorde 19 % af ISS A/S samlede omsætning4. 

                                                             
1 http://www.dk.issworld.com/om_iss_dk/historie/pages/historie.aspx 
2 http://www.dk.issworld.com/job_og_karriere/pages/jobogkarriere1.aspx 
3 http://www.dk.issworld.com/om_iss_dk/pages/forretningsmodel.aspx 
4 ISS A/S Årsrapport 2011 
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ISS ejendomsservice henvender sig til virksomheder, offentlige institutioner og boligforeninger, med 

kontorbygninger, forretningslokaler eller beboelsesejendomme, der kræver større løbende vedligeholdelse. 

ISS ejendomsservice omfatter såvel den udendørs som den indendørs vedligeholdelse af ejendommen.  

 Facility management 2.2.2 

ISS facility management tilbyder at overtage styringen af samarbejdspartneres serviceteam. ISS facility 

management, bliver således eneste samarbejdspartner i service og støttefunktioner, hvorved 

samarbejdspartneren kan fokusere udelukkende på dennes kerneaktiviteter. Omsætningen for facility 

management udgjorde 5 % af den samlede omsætning for koncernen5. 

ISS facility management er tiltænkt de kunder, der ønsker at fokusere udelukkende på deres 

kerneaktiviteter og ønsker at outsource servicefunktionerne og ledelsen heraf. 

Rengøring 2.2.3 

ISS rengøring er ISS A/S største forretningsområde med 51 % af den samlede omsætning6. ISS rengøring 

tilbyder løbende rengøring til små og store virksomheder. Desuden tilbydes en række specialfunktioner, 

såsom hospitalsrengøring, fødevarehygiejne, rengøring af transportsystemer, medicinal og andre renrum 

og hoteller.  

Security 2.2.4 

Med ISS security bibeholdes det oprindelige forretningsområde i ISS A/S koncernen. Forretningsområdet 

bidrager med 7 % af den samlede omsætning i koncernen. ISS security yder services indenfor forskellige 

former for vagtvirksomhed, herunder fast receptionsvagt og patruljevagt. 

Support services 2.2.5 

ISS support service tilbyder services indenfor to hovedområder: Dokumenthåndtering og receptionsservice.  

Dokumenthåndteringen varetager den elektroniske lagring af dokumenter og faktura, herunder 

indscanning og opbevaring af fysiske dokumenter. Desuden varetages også printning og kuvertering af 

eksterne dokumenter fra virksomheden. 

Receptionsservice håndterer det daglige receptionsarbejde, samt en række øvrige funktioner, som vikar og 

rekrutteringstjenester, callcentre og intern postomdeling.  

                                                             
5 ISS A/S Årsrapport 2011 
6 ISS A/S Årsrapport 2011 
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Det samlede support service område bidrager med 8 % af den samlede omsætning i hele ISS A/S 

koncernen7.  

Catering 2.2.6 

ISS catering håndterer det daglige arbejde indenfor interne restauranter, hospitalskantiner, catering til 

fjernt beliggende lokaliteter og cateringløsninger til virksomheder. Herudover tilbydes der også en række 

tillægsydelser, såsom take away, events og mødeforplejning.  

Forretningsområdet bidrager med 10 % af den samlede omsætning i ISS A/S8. 

Nedenfor i figur 2.1 ses en fuldkommen liste over forretningsområderne og deres underpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 ISS A/S Årsrapport 2011 
8 ISS A/S Årsrapport 2011 
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Figur 2.1 

Kilde: ISS A/S årsrapport 2011 
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Ejerforhold 2.4 

I 2005 overgik ISS A/S til privat ejerskab, da kapitalfondene EQT Partners og Goldmann Sachs Capital 

Partners gennem fælles ejerskab i selskaberne F.S. Invest S.A R.L og F.S Invest II S.A R.L afnoterede 

selskabet fra Københavns Fondsbørs.  

Figur 2.2 

Kilde: ISS A/S Årsrapport  2011 

Som vist i figur 2.2 ovenfor fordeler ejerskabet imellem de to kapitalfonde sig som følger: 

EQT Partners, der er den førende nordeuropæiske kapitalfond ejer 54 % af FS Invest S.A R.L, der ejer 100 % 

af FS Invest II S.A R.L, der igen ejer 100 % af ISS A/S, som så igen ejer 100% af ISS World Service A/S9. 

Goldmann Sachs Capital Partners, der er ejet af Goldmann Sachs Group Inc., som er et af de førende 

finanshuse i verden ejer således 44 % FS Invest S.A R.L10. De resterende 2 % af aktierne I FS Invest S.A R.L 

ejes af en række medlemmer af bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere11. 

3. Strategisk analyse  

Efter virksomhedsbeskrivelsen er det hovedopgavens præmis, at fortsætte til den strategiske analyse af ISS 

A/S’ ikke finansielle værdidrivere. Som tidligere nævnt vil den strategiske analyse bliver fortaget på to 

niveauer: En ekstern og en intern analyse. 

Inden den strategiske analyse igangsættes er det relevant, at undersøge hvilken form for værdiansættelse 

der ønskes. Der findes inde for værdiansættelsesteori en lang række af forskellige tilgange som på hver sin 

                                                             
9 ISS A/S Årsrapport 2011 
10 ISS A/S Årsrapport 2011 
11 ISS A/S Årsrapport 2011 
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måde prøver, at forklare værdien af den ønskede virksomhed. Helt overordnet findes der relative og 

absolutte værdiansættelses modeller.  

De relative værdiansættelses modeller benytter sig af forholdet imellem markedsprisen på en 

sammenlignelig virksomhed og et nøgletal fra årsregnskabet.  Denne type modeller lider dog under, at 

udvælgelse af sammenlignelige virksomheder med ens driftsaktiviteter er vanskelig og, at forskellige 

prismultipler giver forskellige værdier for den ønskede virksomhed. Det er derfor svært, at vælge hvilket 

prismultipel der skal benyttes. Der kan i værdiansættelsen forekomme negative nævnere hvilket vil give en 

negativ værdi af den ønskede virksomhed. 

De absolutte værdiansættelsesmodeller er mere komplicerede og benytter sig af alt tilgængelig 

information. Disse typer af modeller bygger på en eksplicit budgetperiode, hvor analytikeren forsøger, at 

forudsige virksomhedens fremtidige finansielle værdidrivere. Denne type af værdiansættelse er mere 

tidskrævende og der argumenteres fra tid til anden for, at værdiansættelsen ikke bliver mere præcis af 

denne grund.  

Jeg vælger i denne hovedopgave, at benyttet begge typer af modeller, dog vil hovedvægten ligge på de 

absolutte værdiansættelsesmodeller da det vurderes, at ved opnåelse af et indgående kendskab til 

virksomhed vil værdiansættelsen blive mere korrekt. Den relative værdiansættelse vil derfor primært blive 

benyttet som kontrol af den absolutte værdiansættelse.   

For at kunne lave en absolut værdiansættelse skal der foretages en strategisk analyse. Formålet med 

analysen er at finde de ikke finansielle værdidrivere, der influerer på den valgte virksomheds finansielle 

værdidrivere.  

Hovedopgaven vil således lægge ud med den eksterne analyse af ISS A/S’ omverden og branche. 

Ekstern analyse 3.1 

Den eksterne vil som nævnt tidl. blive delt op i en omverdensanalyse og en brancheanalyse. Formålet med 

analyserne er at finde det potentiale og de udfordringer, der findes i ISS A/S´ omverden og branche. PESTEL 

analysen bliver benyttet til at beskrive ISS A/S´ omverden. Denne analyse er valgt pga. dennes fokus på de 

makroøkonomiske og samfundsmæssige faktorer og fordi den kan anvendes på et overordnet plan eller et 

mere detaljeret niveau. 
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Det skal i den forbindelse nævnes, at der findes flere pendanter til PESTEL analysen bl.a. STEP12 og 

STEEPLE13. Generelt gælder for alle de ovenstående modeller, at der mere er tale om huskelister end 

egentlige modeller, hvorfor det vurderes mindre relevant, hvilken model der vælges.   

På brancheniveau vil Porters five force blive benyttet, denne model er valgt pga. modellens evne til at 

skabe overblik over konkurrencesituationen i branchen, samt dennes brede anerkendelse. Porters five 

forces kritiseres ofte for at være en statisk model, der ikke tager hensyn til dynamikken i branchen. 

Desuden antages det I Porters five forces at samtlige forces vægter lige meget. Der kan argumenters for, at 

kunderne bør vægte mere end de øvrige forces.  

Slutteligt betragtes forholdet til kunder og leverandører på lige fod med forholdet til konkurrenter. Kunder 

og leverandører vil dog i mange sammenhænge blive betragtet som samarbejdspartnere, hvorfor Four Links 

analysen kan benyttes som en pendant til Porters five forces.  

Four Links betragter de netværk, som virksomheden bør dyrke for at opnå en konkurrencemæssig fordel. 

Four links modellen lider dog under at alliancer kan forsvinde, regeringer kommer og går14. Derfor mangler 

modellen konkurrenceaspektet og de økonomiske betragtninger, der ligger bag Porters five forces15.  

Grundet ovenstående argumenter vil jeg i denne hovedopgaven, som tidligere beskrevet, anvende Porters 

five forces til bestemmelse af ISS A/S’ brancheforhold. 

Omverdensanalyse 3.1.1 

Politiske faktorer 

ISS A/S opererer i business to government markedet, hvorfor politiske beslutninger omkring outsourcing 

influerer på dette marked. Figur 3.1 viser et diagram over omsætningen i de enkelt kundesegmenter hos ISS 

A/S.  

 

 

 

 

                                                             
12 http://rapidbi.com/the-pestle-analysis-tool/ 
13 http://rapidbi.com/the-pestle-analysis-tool/ 
14 Strategic Management   
15 Competitive Strategy 
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Figur 3.1 

 

 Kilde: ISS A/S Årsrapport 2011 

Som det fremgår af ovenstående diagram, har de politiske beslutninger unægtelig en indvirkning på ISS A/S’ 

indtjening. Ifølge Dansk Industris rapport om serviceindustrien har der været en stigende udlicitering af 

serviceopgaver i det offentlige. Således er der som vist i figur 3.2 en stigning fra 2009 til 2011 på udlicitering 

af enkelte eller flere service opgaver16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
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Figur 3.2 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Dansk Industris rapport ”Br anchestatistik –  

Serviceindustri 2011”  

Rapporten viser også, at der er et stort fremtidigt potentiale for yderligere udlicitering af serviceopgaver fra 

det offentlige til det private, hvilket ses ved faldet i udlicitering af alle serviceopgaver, og at det kun er 15 % 

af de offentlige institutioner, der udliciterer alle deres serviceopgaver til det private. Ovenstående 

potentiale forventes at gælde generelt for de markeder ISS A/S opererer på, hvilket illustreres ved, at ISS 

A/S i årsrapporten betegner dette som et af de vigtigste forretningsområder17.   

Øgede krav til menneske- og arbejdsrettigheder kan også påvirke ISS A/S negativt, som følge af øgede 

omkostninger til kontrol og administration. ISS A/S opererer i mange forskellige lande, med et stort antal 

medarbejdere, hvilket stiller store krav til administration og egenkontrol for at overholde gældende regler i 

de pågældende lande. Dele af landene, hvor ISS A/S opererer, er mindre udviklede lande, hvorfor 

menneske- og arbejdsrettigheder har mindre prioritet end økonomisk vækst. Dette kan dog tænkes at 

ændre sig i takt med at landene bliver mere velstillede.  

ISS A/S blev som tidligere nævnt afnoteret fra Københavns Fondsbørs ved en Leverage Buy Out manøvre. 

ISS A/S har således forholdsvis store gældforpligtelser til sine investorer. Derfor vil renter og kreditpolitikker 

påvirke ISS A/S i højere grad end mindre gearede virksomheder.  

                                                             
17 ISS A/S Årsrapport 2010  
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 Den seneste tids øgende kapitalkrav til långivere, så som banker18, og investorernes fortsatte ønsker om, at 

opnå en højere risikopræmie kan betyde at ISS A/S´ finansieringsomkostninger vil stige som følge af disse 

ændringer. 

Økonomiske forhold 

Verdensøkonomien har de seneste år befundet sig i en lavkonjunktur. Regeringer og centralbanker har 

løbende forsøgt at stimulere økonomien ved at sænke renteniveauer og ved fremrykning af offentlige 

investeringer.  

Med ISS A/S´ globale profil vil den økonomiske udvikling i verdensøkonomien have indflydelse på 

indtjeningen i virksomheden. Nedenfor i figur 3.3 ses den geografiske spredning i ISS A/S´ aktiviteter.  

Figur 3.3 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ISS A/S Årsrapport 2011 

Som det ses ligger langt størstedelen af ISS A/S´ omsætning i Vesteuropa og Norden. Dette medfører en vis 

følsomhed overfor de makroøkonomiske faktorer i disse regioner, hvorfor den fortsatte svage europæiske 

vækst kan få indflydelse på ISS A/S fremtidige indtjening. 

Servicebranchen er kendetegnet ved at have en forholdsmæssig stor andel af lønomkostninger, hvilket 

skyldes, at den primære ydelse er services udført af medarbejdere. Det kræver således en stor 

medarbejderstab at drive virksomhed i servicebranchen. ISS A/S har som tidligere nævnt over 500.000 

                                                             
18 Nationalbankens kvartalsoversigt 1- kvartal 1 del. 

Andel af koncernens omsætningen 
pr. region 

Vesteuropa 51% 

Norden 23% 

Asien 8% 

Stillehavsområdet 7% 

Latinamerika 5% 

Noramerika 4% 

Østeuropa 2% 



Mads Jensen  Opgave nr.34 HD(F) 

19 
 

ansatte, og lønomkostninger i henholdsvis 2009, 2010 og 2011 var på henholdsvis 64,90 %, 64,79% og 64,5 

% af den totale koncernomsætning19. Dette betyder, at lønudviklingen i de respektive lande kan bringe 

virksomhedens indtjening under pres. Lønudvikling er således vigtig i bestemmelsen af den fremtidige 

indtjening.  

Med ISS A/S’ geografiske spredning vil virksomheden være eksponeret imod valutarisici pga. et stort salg i 

fremmedvaluta. Nedenfor i figur 3.4 ses resultatet af en ændring i de væsentligste valutaer og deres 

indvirkning på omsætningen og driftsresultatet før udviklingen i øvrige poster.  

Figur 3.4 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra ISS A/S Årsrapport 2011 

I relation til ISS A/S betyder ovenstående, at omsætningen ville være steget med 4250 mio. kr., og at 

driftsresultatet før øvrige poster ville være steget med 283 mio. kr. Det kan således konkluderes, at 

valutakurserne er medbestemmende for indtjeningen i ISS A/S. Desuden er dele af finansieringen optaget i 

en anden valuta. Dette øger eksponeringen imod fremmedvaluta. ISS A/S´ finansieringsdel er langt 

overvejende eksponeret imod Euroen, det vurderes, at med en styrkelse af Euroen vil resultatopgørelsen og 

anden totalindkomst påvirkes negativt med 153 mio. kr20. 

                                                             
19 ISS A/S Årsrapport 2010 og 2011 
20 ISS A/S Årsrapport 2011 
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Sociokulturelle forhold 

Servicesektoren er kendetegnet ved løbende at udvikle sig i takt med kunderne og deres behov. Hvorfor 

der heller ikke ofres store summer på udvikling i servicevirksomheder. Således har der de senest år været 

øget fokus på miljørigtig og bæredygtig drift af virksomheder, hvilket også har smittet af på 

servicebranchen, hvor der tilbydes miljørigtig rengøring. ISS A/S har fulgt med denne trend og startet 

pilotprojekter op omkring grøn rengøring.  

Med det stadigt stigende antal travle børnefamilier, er der kommet et stigende ønske om at få håndteret 

flere af de huslige gøremål, så som madlavning m.m. Desuden har der i befolkningen været øget fokus på 

sund levevis, herunder kost. Disse forhold kan bidrage til indtjeningen i servicevirksomhederne, herunder 

også ISS A/S. 

Nedenfor i figur 3.5 ses en oversigt over befolkningstilvæksten.  

Figur 3.5 

 

Kilde: Egen tilvirkning med tal fra OECD 

Som det ses er befolkningsudviklingen i verden støt stigende over de næste år. Således vil der ifølge OECD´s 

estimat i 2040 være 9,1 mia. mennesker i verden. Denne befolkningsudvikling kommer ved, at vi enten 

bliver ældre eller der fødes flere børn. De underliggende drivere i befolkningsudviklingen er af mindre 

betydning for ISS A/S. Dette skyldes at ISS A/S leverer serviceydelser til såvel den yngre som den ældre del 

af befolkningen, f.eks. rengøring af skoler, børnehaver og plejehjem.  
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Den øgede udvikling vil således betyde, at der skal bygges flere skoler, børnehaver og plejehjem. Dette vil 

således betyde et øget antal serviceopgaver i forbindelse med vedligeholdelse af de offentlige institutioner. 

Servicebranchen forventer således selv at dele af væksten skal findes i udliciteringsopgaver fra det 

offentlige21. 

Teknologi  

Den teknologiske udvikling går stadig stærkere. Denne udvikling bringer såvel muligheder som trusler for de 

enkelte virksomheder. Den teknologiske udvikling indenfor ISS A/S´ forretningsområder går i retningen af 

en udnyttelse af automatisering, chipteknologi og robotter. Disse kan tage sig af de mest rutineprægede 

arbejdsopgaver22.  

Denne teknologiske udvikling kan bringe lønomkostningerne ned grundet det færre antal ansatte. Dette 

kan dog betyde, at kunderne selv erhverver sig teknologien, og derved bliver en samarbejdspartner som ISS 

A/S overflødig.  

Miljø 

Miljø og bæredygtighed fylder mere og mere i den offentlige debat. Virksomheder påvirkes også af 

skærpede miljøkrav. Således spiller miljø- og arbejdsmiljøområdet en stadig større rolle i virksomhedernes 

strategi. ISS A/S påvirker hovedsageligt miljøet via CO2 udledningen fra køretøjer og kemikalier til 

rengøring23. Stramninger på disse områder vil således kunne påvirke indtjeningen hos ISS A/S. For at 

imødegå eventuelle stramninger på disse miljøområder har ISS A/S fokus på at benytte miljøvenlige 

rengøringsmidler og CO2 målere på køretøjerne. Yderligere arbejder ISS A/S for at nå en række 

reduktionsmål i forhold til elforbrug i egne kontorfaciliteter og lokaliteter.  

Stramninger i regler for arbejdsmiljø vil med ISS A/S store antal ansatte kunne påvirke virksomhedens 

mulige indtjening. ISS A/S lever i dag op til alle arbejdsmiljøregler, og for at overholde disse oprettede ISS 

A/S i 2010 et rapporteringssystem omkring arbejdsmiljø og skader24.   

 

 

                                                             
21 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
 
22 Dansk Erhvervs rapport ”Fra industri til service, betydning, udfordring, anbefalinger” 
23 ISS A/S Årsrapport 2011 
24 ISS A/S Årsrapport 2011  
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Lovgivning   

Alle virksomheder er underlagt lovgivning i de respektive lande, som virksomhederne opererer i. Denne 

lovgivning spiller således en vigtig rolle for mulighederne for at drive virksomhed. 

Med ISS A/S´ globale aktiviteter er virksomheden underlagt en række love og bestemmelser, der gælder for 

områder som ansættelsesforhold, skat, sundhed og sikkerhed m.m. Lovændringer kan således medføre, at 

ISS A/S får sværere ved at levere den ønskede service til kunderne. Det meget store antal ansatte i ISS A/S, 

bevirker, at lovgivningen indenfor arbejdskraft og arbejdsforhold kan have store konsekvenser for ISS A/S’ 

mulige indtjening. Specielt gælder det, at omkostninger, der ikke kan dirigeres over på kunderne, vil have 

størst konsekvens. Her kan blandt andet nævnes øgede lønomkostninger som følge af lovgivning eller 

beskatning af kunder, der benytter ISS A/S’ services25. 

Brancheanalyse 3.1.2. 

For at kunne lave en branche analyse af ISS A/S er det relevant at definere branchen, hvor i ISS A/S 

opererer. Denne kan bestemmes som ”facility service” branchen. Dele af branchen kendes undertiden også 

som ”operationel service” branchen. Facility service branchen består primært af seks servicestyper: 

 Property service, som omfatter vedligeholdelse af bygninger, klimasystemer, elektriske og 

mekaniske anlæg, skadesservice, landskabspleje og skadedyrsbekæmpelse. 

 Cleaning service, som omfatter traditionel rengøring af kontorer, fabrikker m.m., heri er også 

indbefattet specialrengøring af blandt andet vinduer. 

 Security service, som omfatter vagttjeneste, samt installation og vedligeholdelse af elektronisk 

overvågningsudstyr. 

 Catering service, som omfatter kantinedrift og bespisning af kunder. 

 Support service, som omfatter receptionsarbejde, callcentre, postomdeling m.m. indenfor kundens 

virksomhed.  

 Facility management service, som omfatter on-site styring af virksomhedens Facility services og 

rådgivning herom.  

Branchen er kendetegnet ved, at der er tale om virksomheder eller offentlige institutioner, der ønsker at 

fokusere på disses kernekompetencer. Hvorfor de ønsker at outsource/udlicitere serviceopgaver indenfor 

vedligeholdelse, rengøring og security m.m. af deres kontorer og øvrige lokaler. Der er således tale om 

business to business eller business to government.  

                                                             
25 ISS A/S Årsrapport 2011 
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Adgangsbarriere 

Generelt gælder det for Facility service branchen, at der ikke forekommer store adgangsbarrierer i form af 

viden og uddannelseskompetence, hvilket blandet andet ses igennem de ansattes uddannelsesniveau. Ca. 

58 % af branchen er ufaglært26, og det generelle uddannelsesniveau ligger under andre brancher. Der 

forekommer heller ikke de store adgangsbarrierer i form af kapitalbinding, da man uden større 

omkostninger kan starte eget rengøringsfirma eller egen vagtvirksomhed. Branchen er således kendetegnet 

ved, at der forekommer mange, men dog mindre konkurrenter. 

Der forekommer dog adgangsbarrierer i form af kapacitet. Da ISS A/S opererer i business to business og 

business to government markedet, vil der typisk være tale om meget store serviceopgaver, hvorfor det vil 

kræve et stort antal medarbejdere at servicere en hele kommune eller et multinationalt selskab.  

Facility service branchen er kendetegnet ved, at der er tale om immaterielle ydelser. Hvilket betyder at 

relationen imellem kunderne og virksomheden er meget afgørende for valget af serviceudbyder. Branchen 

vurderer selv, at tilliden mellem kunder og udbyder er meget vigtig for at vækste i Facility service 

branchen27. Nye udbydere vil således være udfordret af det manglende kendskab til netop deres 

virksomhed.  

På baggrund af ovenstående vurderes adgangsbarrieren til Facility service branchen at være lav, da det ikke 

kræver større kapitalbinding eller uddannelseskompetence for nye selskaber. Det er kun ved de meget 

store serviceopgaver, der forekommer adgangsbarriere i form af kapacitet. Tilliden er som nævnt en vigtigt 

parameter i Facility service branchen, denne vurderes ikke af så afgørende betydning at adgangsbarrieren 

bør ændres.  

Kunderne  

Facility service branchen afsætter til business to business og business to government markedet, og de 

primære kunder er andre virksomheder og offentlige institutioner.  

Virksomhederne varierer meget i størrelse. Der er alt fra mindre forretninger til multinationale selskaber. 

De største virksomheder og dermed vigtigste kontrakter indbefatter virksomheder indenfor 

forretningsservice og it-industrien. Her er der tale om virksomheder som Hewlett and Packard, denne type 

virksomheder er meget store både hvad angår geografisk spredning og antallet af medarbejdere. Derfor 

                                                             
26 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
27 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
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kræver det en stor service virksomhed for at kunne løfte denne opgave. Hvilket betyder, at der vil være et 

mindre antal virksomheder, der kan løfte denne opgave.  

Kvaliteten af serviceydelser vægtes højest, når de private virksomheder skal vælge serviceudbyder. Dette er 

i overensstemmelse med, hvad det offentlige også vægter. Dog ses det, at præferencen for kvalitet er mest 

udtalt hos de private virksomheder28. Denne difference kan skyldes, at udbuddet af de offentlige 

serviceydelser er lagt i mere faste rammer end opgaverne i de private virksomheder, hvilket betyder, at 

prisen er den eneste parameter det offentlige kan sammenligne de forskellige serviceudbydere på.  

De offentlige servicekontrakter er oftest af en betydelig størrelse, da der er tale om en hele kommune, 

region eller stat, der skal have løst serviceopgaver. Disse sendes oftest i udbud, hvilket stiller det offentlige 

godt i en forhandlingssituation.  

Som tidligere nævnt er der stadig potentiale for yderligere udlicitering af serviceopgaver i de private 

virksomheder og hos det offentlige. Facility service branchen forventer således også, at dele af den 

fremtidige vækst skal findes i yderligere udlicitering af service opgaver fra det offentlige29.  

Facility service branchen formoder at de største barrierer for den fremtidige vækst, skal findes i øget fokus 

på prisen.  

På baggrund af ovenstående vurderes kundernes forhandlingsstyrke at være middel, hvilket forklares ved, 

at det offentliges forhandlingsstyrke vurderes højere end de private virksomheders. Ved at sammenholde 

disse forhandlingsstyrker vurderes den samlede til at være middel.  

Leverandører  

Virksomhederne i branchen køber deres materialer hos forskellige leverandører, da værdien skabes 

gennem brugen af materialerne. Materialerne bliver således købt som færdige fabrikater hos de respektive 

producenter. Disse materialer indbefatter blandt andet rengøringsmiddel, biler, mad og tøj. Ved at købe 

meget store mængder kan der skabes stordriftsfordele, hvilket vil styrke ISS A/S forhandlingsstyrke overfor 

producenterne af færdig fabrikaterne.  

Virksomhederne i Facility service branchen er ikke afhængig af en enkelt underleverandør, og der er et stort 

antal udbydere af materialerne. Det er således forholdsvis let for selskaberne at skifte imellem de mange 

underleverandører. Desuden er virksomhederne ikke afhængig af enkelt specielle råvarer eller et 

                                                             
28 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
29 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
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specialiseret halvfabrikat til at indgå i en samlet produktion, hvilket forbedrer forhandlingsstyrken hos 

selskaberne i Facility service branchen. 

Da ISS A/S er en meget stor spiller indenfor Facility service branchen og dermed aftager en stor del af 

varerne fra underleverandørerne. Vil en virksomhed af ISS A/S størrelse være af stor betydning for 

underleverandørerne, hvilket gør ISS A/S i stand til at presse priserne på materialerne.  

Den klart største omkostning for en Facility service virksomhed er dennes lønomkostninger, hvorfor 

udgifterne til underleverandører spiller en mindre rolle. Det bevirker, at virksomhederne i Facility service 

branchen er mindre eksponerede imod prisændringer hos en eventuel underleverandør.  

Ud fra ovenstående gennemgang vurderes det at leverandørernes forhandlingsstyrke er svag i forhold til 

virksomhederne i Facility service branchen. Dette forklares med det store antal udbydere, og at 

virksomheder som ISS A/S er meget vigtig for udbyderne. Ydereligere er det forholdsvis let for 

virksomhederne i Facility service branchen at ændre underleverandør. 

Substituerende produkter  

I Facility service branchen er der ikke direkte substituerende produkter. Det kan dog nævnes, at de private 

virksomheder og det offentlige kan vælge at inhouse deres Facility services, hvorved den løbende service 

varetages af de private virksomheder og det offentlige selv.  

Som tidligere nævnt oplever Facility serivce branchen et stigende pres fra nye teknologier, såsom robotter 

m.m. Denne teknologiske udvikling vil på sigt kunne reducere markedet i Facility branchen. På trods af 

dette vurderes truslen fra substituerende produkter at være svag på nuværende tidspunkt.  

Konkurrenceintensiteten i branchen   

Facility service branchen er kendetegnede ved hård konkurrence fra mange forskellige typer og størrelser 

af virksomheder. Det er formålsløst at skulle beskrive alle virksomhederne i Facility service branchen og 

ville være en umulig opgave. Der fokuseres i dette afsnit på de største konkurrenter af ISS A/S. Disse 

konkurrenter vil som ISS A/S være internationale Facility service virksomheder, der operer i det meste af 

verden. Nedenfor ses en liste over de største aktører i Facility service branchen30.: 

 ISS A/S  

 Compass Group 

                                                             
30 ISS A/S Prospekt  
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 G4S 

 Rentokil Initial 

 Sodexo 

 Jones Lang LaSalle  

 Johnson Controls  

 Securitas 

Ud fra ovenstående liste er ISS A/S størst indenfor Facility service branchen. G4S og Securitas tilbyder kun 

del af Facility service branchen til deres kunder. Hvorfor konkurrence på de største internationale Facility 

service-kontrakter er begrænset til Compass Group og Sodexo, begge tilbyder dog kun begrænsede services 

indenfor catering-, cleaning- og support services. Desuden omfatter ovenstående liste Facility management 

virksomhederne Jones Lang Lasalle og Johnson Controls31. Generelt forventes det, at de tidligere nævnte 

virksomheder sidder på mindre end 10 % af det globale Facility service marked32. Der er således tale om et 

stor antal mindre virksomheder indenfor Facility service branchen.   

Det samlede marked for Facility services forventes at udgøre omkring 5,4 billioner kr. i 2011 og vækste med 

6 % om året frem til 201533. I figur 3.6 se udvikling på de respektive undermarkeder på Facility service 

markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 ISS A/S Prospekt 
32 ISS A/S Prospekt  
33 ISS A/S Prospekt 
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Figur 3.6 

 

Kilde: ISS A/S Prospekt   

Som det ses i figur 3.6, forventes der vækst på alle undermarkederne for Facility service markedet. De 

eneste markeder der vækster mindre end 6 % er det største undermarked som er Property service og 

Catering markedet. Væksten på Facility service markedet er primært drevet af øget outsourcing af Facility 

services, således forventes den internationale outsourcings grad at vokse fra 54 % i 2010 til 57 % i 201534. 

Væksten på Facility service markedet og med de forventede pæne vækstrater vil tage toppen af den 

hårdeste konkurrence.  

De manglende muligheder for at differentiere sine produkter i Facility service branchen, kan medføre at 

konkurrenceintensiteten forøges. Den eneste mulighed, der er for produktdifferentiering, er at udbyde 

integrerede services, hvorved serviceudbyderen tilbyder at klare flere forskellige serviceopgaver for 

køberen f.eks. rengøring, catering og security services.  

Den integrerede Facility service forventes over den kommende periode at vinde mere og mere frem, 

selvom dette er forholdsvis nyt på en del markeder. Det forventes, at dette marked vil kunne udgøre 12 % 

af det samlede Facility service marked i 2015. Det øgede fokus på integrerede Facility services og mulighed 

                                                             
34 ISS A/S Prospekt 
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for stordriftsfordele har gjort, at virksomhederne på Facility service markedet undergår en 

konsolideringsproces.    

De enkelt virksomheders muligheder for at skifte branche influerer også på konkurrenceintensiteten. 

Begrænsningen af disse muligheder kaldes også for udgangsbarriererne.  Facility service branchen er 

kendetegnet ved, at der ikke forekommer større udgangsbarrierer, da der ikke er et større og specialiseret 

produktionsapparat der skal sælges fra. Da der er tale om service ydelser, ligger ”produktionen” ude hos 

kunderne i form af den ydede service. Hvorfor virksomhederne hurtigt ville kunne fyre medarbejderne i den 

ønskede branche og forlade denne. 

Konkurrencesituationen i Facility service branchen vurderes samlet set at være middel, grundet det store 

antal Facility service virksomheder og små adgangsbarrierer. Dette skal dog sammenholdes med, at der er 

mindre udgangsbarrierer, og at branchen som helhed fortsat er i vækst. Desuden vil den øgende fokus på 

integrerede service ydelser fordre de større Facility service virksomheder, herunder også ISS A/S.  

Intern analyse 3.2 

Efter at have analyseret ISS A/S omverden og branchen, vil hovedopgaven fortsætte med den interne 

analyse af virksomheden ISS A/S. Formålet med den interne analyse er at finde ud af, hvor ISS A/S skaber 

værdi for sine kunder og hvilke karakteristika, der gør ISS A/S unik i forhold til andre Facility service 

virksomheder. Disse forhold vil blive belyst via en gennemgang af de ressourcer ISS A/S besidder, og 

efterfølgende vil modellerne Value Shop analyse og Bostonmodellen blive benyttet.  

Value Shop analysen er valgt grundet dennes fordelagtige anvendelse i servicevirksomheder. Det skal i den 

forbindelse nævnes, at Porters værdikædeanalyse kunne have været benyttet til at bestemme 

værdiskabelsen i virksomheden. Denne model kritiseres dog ofte for ikke at kunne anvendes på service 

virksomheder. Stabell, Charles B. & Øystein D. Fjeldstad argumenterer for at bruge Value Shop analyse på 

service virksomheder, hvorfor hovedopgaven vil tage sit afsæt i denne model35. Formålet med modellen er 

at identificere samspillet mellem ressourcerne i ISS A/S og herudfra vurdere ISS A/S kernekompetencer og 

konkurrencemæssige fordele.   

Bostonmodellen er valgt grundet dennes evne til at skabe overblik over produktporteføljen og lette 

anvendelse i praksis. Bostonmodellen kritiseres ofte for at overforenkle virkeligheden og de manglende 

synergi effekter imellem de enkelte produktgrupper. Bostonmodellen kan ikke håndtere produkter med 

                                                             
35 Configuring value for competetive advantage: On chains, shops, and networks  
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negativ vækst. Konsekvensen heraf kan være, at rentable produktgrupper nedlægges på grund af lav 

markedsandel og vækst. 

Som et alternativ kan GE/McKinseymodellen benyttes. Denne lider dog under de samme problemer, som 

Bostonmodellen. GE/McKinseymodellen bygger på flere parametre ind Bostonmodellen, hvorfor denne 

model også vil være mere tidskrævende, og udbyttet vil ikke nødvendigvis være tilsvarende større. Dette og 

den brede anvendelse af Bostonmodellen er bevæggrundene bag valget af denne model. 

Ressource analyse 3.2.1 

Dele af den interne analyse omhandler de ressourcer ISS A/S besidder, nedenfor vil disse ressourcer blive 

gennemgået og analyseret.  

Materielle ressourcer  

De materielle ressourcer omfatter blandt andet jord, produktionsapparater og salgsdistribution36. 

De materielle ressourcer ISS A/S besidder er placeret rundt om i verden. Med status som service 

virksomhed har ISS A/S ikke store produktionsapparater i enkelte lande. Som tidligere nævnt foregår 

”produktionen” ude hos kunderne i deres virksomheder eller offentlige institutioner, hvorfor ISS A/S´s 

primære materielle ressourcer er de lokale kontorer, som er placeret i de lande, hvor der ydes 

serviceydelser.  

De lokale kontorer er hjemsted for den lokale ledelse og salgsafdelingen, hvilket giver ISS A/S lokale 

afdelinger mulighed for at tilpasse aktiviteterne til de lokale markedsforhold. Den lokale ledelse har derfor 

mulighed for at udvikle den lokale forretning ud fra ISS A/S overordnede strategier. Den strategiske 

placering af de lokale kontorer gør det muligt for en verdensomspændende virksomhed som ISS A/S at få et 

lokalt islæt, frem for at benytte forudbestemte standarder for alle lande.  

Hovedkontoret er placeret I København, hvor direktionen er placeret sammen med den øvrige øverste 

ledelse. 

Immaterielle ressourcer  

De immaterielle ressourcer omfatter blandt andet teknologier, patenter rettigheder og know how 37. 

Knowhow er en hjørnesten i ISS A/S. Der er derfor konstant fokus på forbedring af processerne i løsning af 

Facility service opgaver. Dette sker i tæt samarbejde med kunderne, ved løbende at analysere service set 

                                                             
36 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en prkatisk tilgang” 
37 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en prkatisk tilgang”  
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uppet for den enkelte virksomhed eller offentlige institution. Dette gør ISS A/S i stand til at holde tæt 

kontakt til kunden og være på forkant med kundens behov for yderligere Facility service løsninger.  

For at understøtte denne proces har ISS A/S oprettet et ”Excellence Centre” som giver for ISS A/S mulighed 

for at udvikle service ydelser, vidensdele og undersøge best pactice i tæt samarbejde med kunder på tværs 

af de enkelte segmenter. Som tidligere nævnt er ISS A/S modsat sine konkurrenter bredt repræsenteret på  

alle undermarkeder i Facility branchen, hvilket giver virksomheden en unik mulighed for at tilbyde 

integrerede Facility service ydelser til kunder.   

I Facility service branchen er relationen mellem virksomheden og kunden meget vigtig. Det skyldes, at 

serviceydelser er immaterielle. Dette medvirker til, at tilliden og omdømmet for en virksomhed som ISS A/S 

er meget vigtigt.  

ISS A/S har gennem årene oplevet, at omdømmet har været svingende og for at imødekomme dette, har 

ISS A/S ansat kundeambassadører, der skal tage sig af eventuelle klagesager, så disse ikke udvikler sig38.  

ISS A/S ligger på nuværende tidspunkt nr. 6 på listen over leverandører til virksomheder, der outsourcer. 

Dette er en forbedring på en plads i forhold til året før, hvilket kunne indikere, at ISS A/S omdømme er for 

opadgående39.  

Menneskelige ressourcer  

Menneskelige ressourcer omfatter blandt andet uddannelse, anciennitet og fleksibilitet. 

ISS A/S har i seneste regnskabsår haft 534.500 ansatte, hvilket svarer til en fremgang i forhold til 2010 på 

11.800 ansatte. Over halvdelen af de ansatte er beskæftigede i Emergin markets lande. ISS A/S er således 

en af verdens største private arbejdsgivere. 73 % af arbejdsstyrken i ISS A/S er fuldtidsansatte og 27% er 

deltidsansatte40.  

Facility service branchen og herunder også ISS A/S er kendetegnet ved, at der forekommer store 

udskiftninger på medarbejdersiden. Dette skyldes, at jobs inden for Facility service branchen betragtes som 

et bijob eller midlertidig stilling. Hvorfor også langt størstedel af jobbene i ISS A/S er timelønnede. Dette 

giver virksomheden en fleksibilitet til at kunne afskedige medarbejdere i krisetider. ISS A/S arbejder 

løbende på at nedbringe lønomkostningerne, hvilket oftest kan ske via naturlig afgang som følge af den 

store medarbejderudskiftning.  

                                                             
38 http://www.dk.issworld.com/om_iss_dk/pages/kundeambassador.aspx  
39 http://www.dk.issworld.com/presse/nyheder/Pages/ISSblandtverdensbedsteoutsourcingleverandorer.aspx 
40 ISS A/S årsrapport 2011 
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Den store udskiftning i medarbejder staben gør, at det kun er 23 % af medarbejderne, der har mere end 5 

års anciennitet, hvilket er et fald i forhold til 2008 på 3 %. For at bremse denne store afgang forsøger ISS 

A/S løbende at motivere og engagere de ansatte via løbende videreuddannelse. Denne videreuddannelse 

skal sikre, at medarbejderne hele tiden er opdaterede omkring den seneste viden indenfor deres felt. ISS 

A/S tilbyder også mulighed for udvikling til andre jobfunktioner f.eks. ledelsesfunktioner. Facility service 

branchen er kendetegnet ved, at uddannelsesniveauet generelt ligger under mange andre brancher. Hvilket 

forklares med, at der ikke kræves uddannelse for at udføre denne type arbejde. Således er 56 % af de 

ansatte i Facility service branchen ufaglærte41.   

På grund af ISS A/S store lokale markedsandele kan medarbejderne hurtigt flyttes rundt imellem forskellige 

kunder og lokaliteter, hvis en kontrakt mistes eller kunden vælger at insource Facility service ydelserne. 

Dette giver ISS A/S en fleksibilitet til at kunne udnytte alle medarbejdere mest optimalt.  

Når de menneskelige ressourcer analyseres er det relevant at kigge på ledelsen af virksomheden. ISS A/S 

ledes i dag af CEO Jeff Gravenhorst. Han har været ansat som CEO i ISS A/S siden 1. april 2010. Han har dog 

en længere karriere i ISS A/S bag sig. Denne startede i 2002, hvor han blev CFO i ISS A/S UK afdeling. Han 

har således været i ISS A/S igennem næsten 10 år og må derfor formodes at have et rigtigt godt kendskab 

til ISS A/S. Jeff Gravenhorst har i den seneste tid været en del i medierne på grund af ISS A/S forsøg på 

børsnotering og mislykkede salg til G4S. Dette tyder dog ikke på at have skadet imaget eller tiltroen til ham 

som CEO.  

Ole Andersen er formand for bestyrelsen og har været en del af bestyrelsen siden marts 2005. Han har 

frem til 2008 været Senior partner i EQT partners A/S, som er en af de to kapitalfonde der ejer ISS A/S.  

Value Shop analyse 3.2.2. 

ISS A/S og de øvrige virksomheder i Facility service branchen ligger i hård konkurrence om håndtering af 

kundernes serviceopgaver. For at kunne identificere ISS A/S kernekompetence og konkurrencefordel kan 

Value Shop modellen benyttes. Denne er modsat Porters værdikædeanalyse velegnet til service 

virksomheder. Nedenfor i figur 3.7 ses modellen.  

 

 

 

 
                                                             
41 Dansk Industris rapport ”Branchestatistik- Serviceindustri 2011” 
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Figur 3.7 

 

Kilde: Configuring value for competitive advantage: On  Chains,Shops, and Network 

Value shop modellen er delt op i fem primære aktiviteter, der er illustreret som den nederste del af 

modellen. De primære funktioner kan deles op alt efter branche. Herudover er der de fire støttefunktioner 

der er kendt fra Porters værdikædeanalyse.  

Tankegangen bag Value Shop modellen er at identificere kundernes behov og løsning af dette frem for et 

fokus på omkostningsminimering. Dette går også godt i spænd med den tidligere undersøgelse af, at 

kunderne vægter kvaliteten højere end prisen på deres Facility service. Værditilvæksten i en service 

virksomhed sker således ved en tilfredsstillende løsning af den ønskede serviceopgave42.  

Værdiskabelsen via Value shop modellen sker ved, at køberen af serviceydelsen bevæger sig fra et 

nuværende stadie til et mere attraktivt stadie. Dette stadie opnås kun ved, at den ønskede service udføres 

af en anden virksomhed med den ønskede kompetence til at udføre denne service.  

De ressourcer og kernekompetencer, ISS A/S primært tilfører sine kunder, kan ud fra Value shop modellen 

sammenfattes til at omhandle ”Problem solvning” og ”Execution”. Den største af de førnævnte 

servicefunktioner er ”Execution”. Grundet processen for et typisk indkøb af Facility serviceydelser, hvor 

virksomheden selv henvender sig til en udbyder og beder om at få udført en service funktion. Dermed 

springes der direkte frem til selve udførelsen af opgaven, og det er her ISS A/S kommer ind i billedet.  

                                                             
42 Configuring value for competetive advantage: On chains, shops, and networks 
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Ved løsning af denne opgave giver ISS A/S virksomheden eller den offentlige institution mulighed for at 

fokusere på dennes kernekompetence. ISS A/S´ brede produktportefølje stiller virksomheden stærkt i 

”Execution” fasen af Value Shop modellen.  

ISS A/S har dog også via sit Facility management program mulighed for at styre kunden gennem alle de 

primære service funktionerne i Value Shop modellen. Dette er muligt, da ISS A/S har en større erfaring med 

at løse disse Facility service funktioner end kunden. Denne forskel i informationen er af afgørende 

betydning indenfor Facility Management. Difference i informationsniveauet sikrer at ISS A/S får alle de 

integrerede Facility service ydelser hos den givende kunde. 

Efter at have undersøgt ISS A/S´ ressourcer og værdiskabelsen er det relevant at undersøge, hvilke 

konkurrencefordele ISS A/S besidder i forhold til sine konkurrenter. Dette gøres ved at undersøge hvorledes 

de før bestemte ressourcer og den værdi skabende effekt udnyttes. Nedenfor opstilles et overblik over ISS 

A/S konkurrencefordele. 

 Bredere produktportefølje end konkurrenterne, hvilket giver unik mulighed for krydssalg.  

 Excellence Centre der gør det muligt at udvikle service ydelserne og leveringen af disse til 

kunderne. 

 Standardisering af arbejdsprocesserne og best practise udnyttes til at optimere forretningen. 

Bostonmodellen 3.2.4 

En virksomheds fremtidige indtjening og dermed overlevelse afhænger af produktporteføljen og dennes 

sammensætning. For at vurdere sammenhængene imellem produktporteføljen, kan Bostonmodellen 

benyttes. Modellen belyser også hvilke dele af produktporteføljen, der genererer overskud og hvilke, der 

har behov for yderligere investeringer for at bidrage til indtjeningen.  

Bostonmodellen er udviklet af Boston Consulting Group i slutningen af 1960´erne. Modellen bygger på to 

variabler: Markedsandel og markedsvækst. Nedenfor gennemgås og analyseres de enkelte elementer i ISS 

A/S samlede produktportefølje.  

Property Service 

Salget af Property service ydelser udgjorde 15.003 mio. kr., hvilket svarer til 19,32 % af den samlede 

omsætning. Det er dermed ISS A/S næststørste markedsområde. Salget steg med 5,2 % i forhold til året før. 

Væksten for Property service ydelser ville have ligget på et højere niveau, hvis ikke det havde været for den 
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franske Waste management forretning samt de norske Building maintenance og Property business43. 

Markedet for Property service ydelser forventes at stige med 5 % årligt frem imod 201544. Således vil 

Property marked i 2015 have en anslået værdi på 2,14 billioner kr. ISS A/S markedsandel af det samlede 

Propoerty service marked er 2,4 %. ISS A/S forventes at være markedsleder på markedet. 

Forretningsområdet for Property services ydelser vil i Bostonmodellen blive vurderet som en star. Grundet 

den ledende markedsposition og fremtidige forventede vækst. ISS A/S bør således fastholde dette 

markedsområde og positionen i markedet, da denne bidrager med en stor del af indtjeningen. Dette vil 

kræve fortsat fokus på at fastholde positionen og trimme forretningen, hvilket kan ske gennem et strategisk 

fra salg af de forretningsområder, der ikke bidrager til indtjeningen.  

Cleaning Service  

Salget af Cleaning service ydelser udgjorde 39.470 mio. kr., hvilket svarer til 51,18 % af den samlede 

omsætning i hele koncernen og er dermed ISS A/S største forretningsområde.  

Cleaning services andel af den totale omsætning er løbende faldet gennem de seneste år. Hvilket skyldes 

ISS A/S fokus på at udvide de øvrige forretningsområder45. Omsætningen i Cleaning service er på trods af 

det øgede fokus på de øvrige forretningsområder steget med 2,86 % i forhold til året før.  

Markedet for Cleaning service ydelser forventes at stige med 6 % årligt frem imod 2015. Cleaning service 

markedet forventes at have en værdi på 1,47 billioner kr46. ISS A/S andel af markedet forventes at ligge 

omkring 1,33 %. De største konkurrenter i dette forretningsområde er Compass og Sodexo, som hver har 

lige over 2 % af markedet.  

Forretningsområdet for Cleaning Service vurderes i Bostonmodellen til en Cash cow. Hvilket forklares med, 

at markedsandelen imellem de 3 største er næsten identisk, og væksten ligger på et forholdsvist højt 

niveau. ISS A/S har dog kun formået at øge salget beskedent i forhold til markedsvæksten.  Da der er tale 

om et stor marked i vækst, bør ISS A/S forsøge at holde markedsandelen.    

Security Service 

Salget af Security Service ydelser udgjorde 5.767 mio. kr., hvilket svare til 7,43 % af den samlede omsætning 

i hele koncernen. Dette er således et af ISS A/S mindre markedsområder. Omsætningen  steg med 9,93 % i 

                                                             
43 ISS A/S Årsrapport 2011  
44 ISS A/S Prospekt  
45 ISS A/S årsrapport 2011 
46 ISS A/S Prospekt  
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forhold til året før. Væksten skal primært henføres til købet af det Indiske Security service firma SDB 

Cisco47. Markedet for Security service forventes at stige med 6 % årligt frem imod 2015, hvor hele markedet 

for Security service forventes at have en værdi på 936,8 mia. kr. ISS A/S forventes at have en markedsandel 

på omkring 1,01 %, hvilket er under de største øvrige konkurrenters markedsandel. G4S og Securitas 

forventes at have en markedsandel på henholdsvis 7,8 % og 7,4 %.  

Forrentningsområdet for Security service vurderes i Bostonmodellen til at være et Question mark. Hvilket 

forklares med den relativt høje vækst. ISS A/S har således formået at vækste mere end markedet. 

Sammenholdt med den relativt lave markedsandel i forhold til de øvrige konkurrenter betragtes dette 

forretningsområde som et Question mark. ISS A/S bør derfor have fokus på at øge denne markedsandel, 

ved at investere i dette forretningsområde.   

Catering Service 

Salget af Catering Service ydelser udgjorde 7.710 mio. kr. hvilket svare til 9,92 % af koncernens samlede 

omsætning. Forretningsområdet er således ISS A/S tredje største. Omsætningen steg med 9,22 % i forhold 

til året før.  

Væksten i omsætningen skal findes i et øget salg til eksisterende kunder, samtidig er salget til ikke 

portefølje baserede kunder steget grundet en generel stigning i Catering til f.eks. events. Det kan forklares 

med de offentlige besparelser i specielt den mellemøstlige region48.  

Markedet for Catering service ydelser forventes at stige med 5 % årligt frem imod 2015, således at det her 

vil have en samlet værdi på omkring 936,8 mia. kr49. ISS A/S andel af markedet kan opgøres til 0,8 %. Dette 

er under de to største konkurrenter Sodexo og Compass, der formodes at have en markedsandel på 

henholdsvis 1,23 % og 1,42 %.  

Forretningsområdet for Catering Service ydelser vil i Bostonmodellen blive placeret som et Question mark, 

grundet den forholdsvis lave markedsandel i forhold til de største konkurrenter. ISS A/S har dog formået at 

vokse mere end markedet, hvorfor dette markedsområde bør udvides. ISS A/S bør således investere 

yderligere i dette markedsområde.  

 

 

                                                             
47 ISS A/S årsrapport 2011 
48 ISS A/S Årsrapport 2011 
49 ISS A/S Prospekt  
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Support Service 

Salget af Support Service ydelser udgjorde 6.162 mio. kr., hvilket svarer til 7,94 % af ISS A/S samlede 

omsætning. I forhold til året før steg omsætningen med 9,92 %, denne vækst forklares med yderligere salg 

til eksisterende kunder50.  

Markedet for Support service ydelser forventes at stige med 6 % årligt frem til 2015, hvor markedet vil have 

en samlet værdi af 669,1 mia. kr51. ISS A/S markedsandel andrager omkring 1,05 %, hvilket er på stort set 

samme niveau som de øvrige konkurrenter Sodexo, Rentokil og Compas, der henholdsvis forventes at ligge 

omkring 1,61 %, 1,00 % og 1,90 %.  

Forretningsområdet for Support service ydelser placeres i Bostonmodellen imellem et Question mark og 

Star. Dette forklares med den pæne vækst rate, og at den forholdsmæssige markedsandel for de største 

konkurrenter er næsten identisk. ISS A/S bør derfor fokusere dele af virksomhedens ressourcer på at øge 

dette forretningsområde.    

Facility Management  

Salget af Facility management Service ydelser udgjorde 3.532 mio. kr., hvilket svarer til 4,55 % af den totale 

omsætning i ISS A/S. Facility Management service er således ISS A/S mindste forretningsområde. 

Omsætningen steg med 11,63 % i forhold til året før.  

Denne vækst skal findes via opstart af Facility Management kontrakter i Australien og nye Facility 

Management kontrakter i Latin Amerika52. Markedet for Facility Management forventes at vokse med 6 % 

om året frem til 2015. Her vil markedet have en samlet værdi på 133,82 mia53. kr. ISS A/S markedsandel af 

dette andrager omkring 3,16 %, hvilket er en del lavere end dele af de øvrige konkurrenter. Disse 

konkurrenter er Jones Lang Lasalle, Johnson Controls og Sodexo som henholdsvis forventes at have en 

markedsandel på 15,19 %, 36,43% og 5,33 %. 

Facility Management service ydelser vil i Boston modellen blive placeret i et Question mark, grundet den 

beskedne markedsandel og de pæne vækstrater. ISS A/S bør således også fokusere på dette 

forretningsområde på grund af det pæne vækstpotentiale.  

Nedenfor i figur 3.8 ses den samlede Bostonmodel for ISS A/S.  

                                                             
50 ISS A/S Årsrapport 2011 
51 ISS A/S Prospekt  
52 ISS A/S Årsrapport 2011 
53 ISS A/S Prospekt  
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Figur 3.8 

 

Kilde: Egne tilvirkning  

Konkurrencestrategien 3.2.5 

Sigtet med analysen af konkurrencestrategien er at undersøge, om ISS A/S via følgende fire underpunkter 

skaber værdi for deres aktionærer: 

 Vision  

 Mission  

 Værdigrundlag 

 Strategiske mål  

Denne værdiskabelse sker ud fra de rammer, der er sat af omverdenen og de ressourcer ISS A/S har til 

rådighed. Nedenfor vil de fire underpunkter bliver analyseret. 

Vision 

Visionen omhandler det stadie, som virksomheden ønsker at befinde sig i på et ikke nærmere defineret 

tidspunkt.  

ISS A/S´ vision er Lead Facility services globally- by leading Facility services locally”54. ISS A/S ønsker således 

at være den markedsledende Facility service virksomhed, med tilstedeværelse i alle de væsentligste lande. 

ISS A/S har således de seneste år haft fokus på at opbygge en serviceplatform med muligheder for egen 

                                                             
54 ISS A/S Prospekt  
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levering af alle service ydelser indenfor for Facility service branchen. Det er sket gennem køb og integration 

af nye virksomheder. ISS A/S skal fremover udnytte denne platform til at øge omsætningen, hvorfor den 

fremtidige vækst skal opnås organisk.  

Det vurderes, at ISS A/S´ vision om at være global markedsleder indenfor Facility service branchen er i 

overensstemmelse med aktionærernes ønske om afkast af deres investering.  

Mission 

Missionen omhandler typisk virksomhedens historiske baggrund og formål. Missionen formuleres her og nu 

og gælder i en årrække frem.  Missionen gælder således for en defineret periode.  

ISS A/S primære mission er at skabe værdi til aktionærerne55. Denne værdi skal som tidligere nævnt skabes 

ved lønsom organisk vækst. ISS A/S har for at kunne opnå denne mission formuleret, at 

forretningsmodellen er baseret på at skabe værdi for kunderne ved at udbyde en række serviceydelser 

indenfor Facility service56. ISS A/S ønsker udover at skabe værdi for sine aktionærer også at fokusere på 

kundetilfredsheden, hvorfor ISS A/S vil levere den bedste Facility service indenfor branchen.  

Det vurderes, at ISS A/S mission om at skabe værdi for aktionærer og kunder er i overensstemmelse med 

aktionærernes ønsker om afkast af investeringen.   

Værdigrundlag   

Værdigrundlaget i en virksomhed afspejler de holdninger, som virksomheden har overfor en række 

interessenter så som kunder og leverandører.  

ISS A/S har formuleret fire værdier, som forsøges overholdt, disse er listet nedenfor: 

 Ærlighed  

 Entreprenørånd  

 Ansvarlighed  

 Kvalitet  

ISS A/S værdigrundlag, bygger på sund forretningssans, hvorfor det vurderes ikke at komme på tværs af den 

fremtidige indtjening. ISS A/S værdigrundlag vurderes således også at være i overensstemmelse med 

aktionærernes ønsker.   
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Strategiske mål 

De strategiske mål formuleres ud fra de tidligere nævnte visioner, missioner og værdigrundlag. De 

strategiske mål formuleres således for den kommende periode og på længere sigt. Målene har til formål at 

realisere de tidligere nævnte visioner, missioner og værdigrundlag.  

ISS A/S introducerede i 2008 The ISS Way for at formulere de strategiske mål, og hvorledes disse forventes 

at give yderligere værdi til virksomheden. Nedenfor er de fire strategiske mål vist57.  

 Fokus på kunderne  

 Ledelse af mennesker  

 IFS-Strategien  

 Multilokal fremgangsmåde 

De fire strategiske mål for ISS A/S vil blive gennemgået nedenfor. 

Fokus på kunderne beskriver, at ISS A/S vil servicere sine kunder lokalt, regionalt og globalt. Det skal ske 

ved værdiskabende servicetilbud. Samtidig skal dette mål være med til at identificere kundernes behov og 

ønsker. Dette skal sikre et længerevarende partnerskab med den enkelte kunde.  

Ledelse af mennesker beskriver, at ISS A/S med status som servicevirksomhed er afhængige af sine 

medarbejdere, da det er deres ydelser kunden betaler for. ISS A/S vil ved brugen af videndeling og 

udnyttelse af best practic optimere medarbejdernes effektivitet og arbejdsglæde.  

IFS-Strategien står for Integrerede Facility services. Dette strategiske mål beskriver, at ISS A/S ønsker at øge 

salget til den enkelte kunde via Facility management.  

Multilokal fremgangsmåde beskriver, at ISS A/S ønsker at sikre, at salget til de lokale virksomheder eller 

offentlige institutioner sker ved lokal markedsføring. ISS A/S har som tidligere nævnt valgt at have et stort 

antal fysiske ressourcer på de lokale markeder, der skal sikre ovenstående. ISS A/S opererer dog forsat ud 

fra en række standarddiserede koncepter, der skal sikre højst mulig indtjening og en stram økonomi styring.  

De strategiske mål omhandler også en række finansielle præstationer. Disse er listet op nedenfor58. 

 Organisk vækst  

 Driftsmarginal  
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 Cash conversion 

Organisk vækst, beskriver, at ISS A/S ønsker at øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, hvilket 

sker gennem krydssalg af serviceløsninger. ISS A/S ønsker som tidligere nævnt at benytte sin 

markedsplatform til at skabe organisk vækst på de lokale markeder. Den organiske vækst skal yderligere 

skabes via fokusering på udvalgte kundesegmenter.  

Driftsmarginal beskriver, at ISS A/S ønsker at forbedre driftsmarginalen dels ved at øge 

forretningsomfanget og dels ved at effektivisere driften. Hvilket sker gennem indførsel af best practic som 

skal effektivisere den enkelte medarbejder.  

Cash conversion beskriver, at ISS A/S har et ønske om at optimere driftskapitalen mest muligt, hvorved ISS 

A/S fortsat forventes at kunne genere et højt niveau af pengestrømme fra driften, hvilket skal bruges til at 

servicere forpligtelserne.  

De opstillede strategiske mål vurderes ud fra deres generelle afsæt i optimering af og udvidelse af 

forretning at være i overensstemmelse med aktionærernes ønske om at optimere afkastet af deres 

investerede kapital. 

Ud fra ovenstående gennemgang af de strategiske visoner, missioner, værdigrundlag og mål kan ISS A/S 

konkurrencestrategi bestemmes. Dette gøres ved at benytte Porters konkurrencestrategier. Denne er vist 

nedenfor i figur 3.9. 

Figur 3.9 

 
  Konkurrence fordel  

  
 

Lave omkostninger  Differentiering  

Konkurrencemæssigt 
sigte 

Stor andel 
af 
markedet  

Omkostnings leder Differentiering  

  

Lille andel 
af 
markedet  

Omkostningsleder/fokus  Differentiering/fokus  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en 

praktisk tilgang 

Som vist ovenfor kan Porters konkurrencestrategi opdeles i fire forskellige grupper. Grupperne er som vist 

opdelt efter ønsket andel af markedet, og om der ønskes at konkurrere på pris eller et differentieret 

produkt.  
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ISS A/S vurderes at have taget udgangspunkt i en differentieret konkurrence strategi, hvilket begrundes 

med et ønske om at være markedsleder globalt. Dette sammenholdt med at ISS A/S som eneste udbyder 

tilbyder alle serviceydelser indenfor Facility service branchen taler for, at der er valgt differentiering frem 

for et ønske om at konkurrere på pris.  

Vækststrategi 3.2.6 

Efter at have gennemgået ISS A/S konkurrencestrategi vil jeg nu fortsætte med en analyse af væksten. 

Vækstanalysen har til formål at analysere om den fremtidige vækst er i overensstemmelse med 

aktionærernes ønske om afkast af deres investering. Væksten kan analyseres via H.I. Anshoffs 

vækstmatrice, denne er illustreret nedenfor.  

Figur 3.10 

    Produkt    

  
 

Nuværende Produkt  Nyt produkt  

Marked  
Nuværende 
marked  

Markedspenetrering  Produktudvikling  

  
Nyt              
marked  

Markedsudvikling  Diversifikation 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse- en 

praktisk tilgang 

Som vist ovenfor kan den fremtidige vækst opdeles i om der er tale om et nyt eller gammelt produkt og nyt 

eller eksisterende marked. 

 ISS A/S har de seneste år været igennem opkøb af et større antal virksomheder på nye markeder, hvilket 

har medført en stor geografisk spredning over hele verden. Denne position ønsker ISS A/S nu at udnytte til 

at vækste organisk. Derfor vurderes det, at den fremtidige vækst skal komme fra eksisterende markeder og 

med de eksisterende produkter, og at ISS A/S´ vækststrategi ud fra H.I. Anshoffs vækstmatrice kan 

beskrives som markedspenetrering.  

Hovedproblemet med denne vækststrategi er mætningen af de eksisterende markeder. Som tidligere 

beskrevet vurderes der vækstrater på 5-6 % på alle de underliggende markeder, hvorfor mætningen på 

nuværende tidspunkt ikke betragtes som en udfordring.  

Grundet det tidligere store antal virksomhedsopkøb vurderes det at være i aktionærernes interesser, at 

væksten fremadrettet skal komme fra eksisterende markeder og produkter.  
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SWOT-analyse 3.2.7 

Efter at have gennemgået de eksterne og interne faktorer er det nu tanken at sammenfatte disse i en 

SWOT-analyse for at give et overblik over ISS A/S samlede strategiske potentiale.  

SWOT-analysen er delt i to dele. Første del omhandler de interne faktorer og anden del omhandler de 

eksterne faktorer. Nedenfor i figur 3.11 er ISS A/S´ SWOT-analyse vist.  

Figur 3.11 

SWOT-analyse 

Interne faktorer  
Stryker (S) Svagheder (W) 

 - Stærk forhandling position   - Kulturelle forskelligheder  

 - Unikt service udbud   - udfordringer i Property  

 - God geografisk spredning service forretningen  

 - Lokalt forankret   - Over 50 % af omsætning  

 - Hurtig omstrukturering af  ligger i vesteuropa  

medarbejdere    

 - Excellence centre der udnytter   

best practic    

 - Gode muligheder for krydssalg   

    

    

Eksterne faktorer  
Muligheder (O) Trusler (T) 

 - Generel markedsvækst   - Mange konkurrenter  

 - Demografisk udvikling   - Små adgangsbarriere  

 - Stigende ønske om udlicitering 
  - Økonomisk fremgang   - Generel økonomisk   

  lav konjunktur  

   - Lønstigninger  

    

    

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en 

praktisk tilgang 
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Delkonklusion 3.3 

Formålet med delkonklusionen er at samle op på første del af hovedopgaven og for at sikre, at 

hovedopgavens problemformulering bliver besvaret tilfredsstillende.  

For at kunne lave en tilfredsstillende værdiansættelse af den unoterede virksomhed ISS A/S er det relevant 

at bestemme hvilken værdiansættelses tilgang der skal benyttes. Der blev argumenteret for at vælge en 

absolut værdiansættelse af ISS A/S. Der er derfor vigtigt at undersøge hvilke ikke finansielle værdidrivere, 

der påvirker ISS A/S. Formålet med denne øvelse er at få et indgående kendskab til virksomheden og hvilke 

faktorer, der kan tænkes at påvirke ISS A/S i fremtiden. 

De eksterne forhold der kan tænkes at påvirke ISS A/S i fremtiden er primært den stigende vækst på de 

markeder ISS A/S opererer på. Dette sammenholdt med den generelle demografiske udvikling og øget 

fokus på udlicitering af Facility service ydelser vil have betydning for den fremtidige indtjening i ISS A/S.  

Den generelle økonomiske udvikling vil således influere på den fremtidige indtjening i ISS A/S. Ved 

økonomisk fremgang vil der blive bygget flere virksomhedslokaliteter, og dermed skal der også ydes 

yderligere service til disse nye lokaliteter. Paradoksalt nok kan denne økonomiske fremgang også presse 

lønningerne op, hvilket kan bringe ISS A/S indtjening under pres, hvis ikke virksomheden formår at 

overvælte denne øgede lønomkostning på kunderne.  

ISS A/S opererer i en branche med meget små adgangsbarrierer, hvorfor der vil være en trussel fra nye 

udbydere, der ønsker at etablere sig på markedet. Dette ses også ved det meget store antal konkurrenter, 

der allerede befinder sig i Facility service branchen. Selve Facility service branchen er underlagt stærk 

konkurrence, men der er samtidig pæne vækstrater der kan tage toppen af konkurrencen. 

Analysen af de interne faktorer identificerede, at ISS A/S primært skaber værdi hos sine kunder ved 

”Execution” af de ønskede serviceopgaver. Dog kan ISS A/S via Facility Management service være med i 

hele værdiskabelsen indenfor Facility service. Dette gør det også muligt for ISS A/S at øge 

forretningsomfanget med den enkelte kunde via krydssalg af serviceydelser.  

Analysen afslørede også, at ISS A/S har et unikt serviceudbud i forhold til sine konkurrenter. Det er også 

herfra, væksten skal forventes skabt. ISS A/S er på trods af sit unikke serviceudbud kun markedsleder på 

Property service markedet. Denne del af forretningen har dog været udfordret af en række 

uhensigtsmæssigheder, der har forringet indtjeningen.  
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ISS A/S har via sine excellence centre mulighed for at udnytte best practice til at forbedre medarbejdernes 

effektivitet og derved gøre forretningen mere rentabel. ISS A/S har herudover også fokus på sin cash 

conversion som skal nedbringe penge bindingen i driften og frigive likvider til andre formål. Fremadrettet 

skal væksten skabes organisk via øget salg til eksisterende og nye kunder.  
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4. Regnskabsanalyse 

Efter at have gennemgået og analyseret ISS A/S strategi, er det nu denne hovedopgaves formål, at forsætte 

til en analyse af de finansielle værdidrivere. Formålet med denne analyse er, at finde rentabiliteten i 

virksomheden ISS A/S. For at vurdere denne vil der blive foretaget en historisk regnskabsanalyse af de 

finansielle værdidrivere. Regnskabsanalysen af de disse, skal på lige fod med den strategiske analyse af de 

ikke finansielle værdidrivere danne baggrund for det fremtidige budget. Rentabilitetsanalysen vil blive 

foretaget ved femårig historisk data fra årene 2007 til 2011.  

Revisorpåtegning 4.1 

Revisorpåtegningen betragtes som et kvalitetsstempel af årsrapporten, hvor denne bør have stor interesse i  

værdiansættelsesprocessen. Ved en gennemgang af revisorpåtegningen, er det særligt vigtigt om der er 

taget forbehold for revisionen og om der er eventuelle områder hvor revisor og ledelsen er uenige omkring 

aflæggelsen af årsrapporten. Eventuelle forbehold er usædvanlige for store virksomheder som ISS A/S. Hvis 

disse forekommer, bør dette give anledning til yderligere undersøgelse af forbeholdet. ISS A/S bliver 

revideret af revisionshuset KPMG.  

Revisionspåtegningen i ISS A/S for perioden fra 2007-2011 er således foretaget uden forbehold. KPMG er 

ligeledes enige i, at ledelsespåtegningen er retvisende for virksomheden. 

Anvendt regnskabspraksis 4.2 

ISS A/S har gennem hele perioden benyttet sig af International Finansiel Reporting Standards, i daglig tale 

IFRS, hvorfor hovedopgaven fremadrettet vil benytte denne forkortelse. Denne regnskabspraksis er 

udbredt i det meste af verden og er generelt benyttet i blandt andet EU, Hong Kong og Australien m.v.59 

Der er i årsrapporten for 2011 implementeret nogle nye eller ændrede regnskabsstandarder, disse har dog 

ikke en sådan en karakter, at de vurderes at have betydning for ændringer i regnskabsanalysen.  

Reformulering af årsrapporten 4.3 

Inden selve rentabilitetsanalysen kan påbegyndes skal årsrapporten klargøres til analyseformål. Dette gøres 

ved at reformulere årsrapporten. Nedenfor vil Egenkapitalopgørelsen, Resultatopgørelsen og Balancen 

blive gennemgået og reformuleret.  

Egenkapitalopgørelsen  
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Formålet med, at reformulere egenkapitalopgørelsen er at gøre den rapporterede opgørelse mere 

overskuelig, da denne er unødig kompliceret. Yderligere skal det regnskabsmæssige overskud konverteres 

til totalindkomstbasis.  Dette gøres for, at kunne benytte det regnskabsmæssige overskud i den fremtidige 

værdiansættelse. Reformuleringen af egenkapitalopgørelsen er opspillet i to dele- dels en opgørelse af 

Nettokapitalindskuddet og dels en opgørelse af periodes totalindkomst. Igennem opgørelsen af 

totalindkomst identificeres også de dirty surplus poster der forekommer i egenkapitalopgørelsen. Dirty 

surplus, er et udtryk for de indtægter og omkostninger samt gevinster og tab der er bogført uden om 

resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalopgørelsen60. Nedenfor i figur 4.1 ses en opsummering af den 

reformulerede egenkapitalopgørelse for ISS A/S. Den samlede reformulering af egenkapitalopgørelsen 

findes i bilag 1.  

Figur 4.1 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Bogført egenkapital primo 2 651 2 213 3 533 5 518 5 980 

  
    

  

Nettodividenden -20 79 -30 -33 149 

  
    

  

Totalindkomst  -1 100 714 -2 586 -3 914 -1 226 

  
    

  

Bogført egenkapital ultimo 2 081 2 649 2 210 3 528 5 516 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den Bogførte egenkapital ultimo er korrigeret for værdien af aktiebaserede vederlæggelser. Dette er gjort 

for senere, at beregne det optionsoverhang der forekommer. Den positive nettodividende i år 2010 og 

2007 forklares henholdsvis ved gældseftergivelsen fra moderselskabet og salg af egne aktier.  

Resultatopgørelsen  

Formålet med en reformulering af resultatopgørelsen er som nævnt at bringe denne til totalindkomstbasis. 

Dette gøres ved at inkludere de dirty surplus poster der forekommer i egenkapitalopgørelsen. 

Reformuleringen skal også sikre at drifts- og finansieringsposter adskilles fra hinanden. Dette gøres for, at 

identificere hvilke dele af virksomhedens overskud der henholdsvis skabes fra driften og måden hvorpå 

virksomheden er finansieret.  

Virksomhedens drift deles yderligere op i to undergrupper, hvilket gøres for, at identificere overskuddet fra 

handel med kunder, samt andet driftsoverskud.  
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Som sidste del af reformuleringen skal skatten allokeres fra henholdsvis overskuddet fra handel med 

kunder, andet driftsoverskud og finansieringen. Skatteallokeringen laves primært for at beregne den 

skattefordel virksomheden opnår som følge af den valgte finansiering. Denne skattefordel benævnes 

”renteskatteskjoldet”61.  Nedenfor i figur 4.2 ses en opsummering af den reformulerede resultatopgørelse 

for ISS A/S. Den samlede reformulering af ISS A/S´ resultatopgørelse findes i bilag 2.  

Figur 4.2 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Omsætning  77 644 74 073 69 004 68 829 63 922 

  
    

  

Driftsresultat før øvrige poster (efter skat) 2 743,5 2 885,5 2 559,75 2 770,25 2 777,75 

  
    

  

Driftsresultat efter øvrige poster (efter skat) 2 521 2 768 1 963 2 462 2 582 

  
    

  

Dirty Surplus -147 624 10 -1 215 -38 

  
    

  

Driftsresultat efter skat (NOPAT) 1 451 1 868 112 202 1 783 

  
    

  

Dirty Surplus 104 265 326 -111 -133 

  
    

  

Netto finansielle omkostninger efter skat -2 105 -1 776 -1 731 -2 048 -2 263 

  
    

  

Totalindkomst  -550 357 -1 293 -1 957 -613 

Kilde: Egen tilvirkning  

Dirty Surplus posterne indeholder både poster der vedrører driften og finansieringen. De dirty surplus 

poster der omhandler driften er Aktuarmæssige gevinster og Valutakursreguleringer af dattervirksomheder 

m.v. De dirty surplus poster der omhandler finansieringen er dagsværdireguleringer af afledte finansielle 

instrumenter netto og skat af anden totalindkomst.  

Balancen 

Formålet med reformuleringen af balancen er, at dele denne op i en drifts- og finansierings del. Dette gøres 

igen for at isolere de aktiver og forpligtelser der vedrører driften og de der omhandler finansieringen. 

Yderligere deles driftsaktiverne op i kerne og ikke kerne driftsaktiver, hvilket gøres for at identificere hvilke 

aktiver der holdes med henblik på salg og hvilke der ikke gør.  
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De finansielle forpligtelser er udtryk for virksomhedens rentebærende gæld. Disse sammenholdt med de 

finansielle aktiver, udtrykker om virksomheden har netto finansielle forpligtelser alle aktiver. I ISS A/S 

tilfælde er der således tale om netto finansielle forpligtelser. Nedenfor i figur 4.3 ses en opsummering af ISS 

A/S reformulerede balance. Den fuldstændige reformulerede balance findes i bilag 3. 

Figur 4.3 

Driftsaktiver   2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Kernedriftsaktiver 51 273 51 428 50 672 50 984 53 066 50 231 

Driftsforpligtelser  18 982 18 540 17 782 17 583 17 909 17 633 

Kerne netto driftsaktiver 32 291 32 888 32 890 33 401 35 157 32 598 

Ikke-kernedriftsaktiver 189 852 732 110 111 125 

Netto driftsaktiver 32 480 33 740 33 622 33 511 35 268 32 723 

  
     

  

Egenkapital og finansielle forpligtelser  2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Egenkapital (EK) 2 070 2 626 2 190 3 498 5 459 5 917 

Finansielle forpligtelser  33 959 34 244 34 359 32 489 31 921 28 640 

Finansielle aktiver 3 561 3 155 2 950 2 511 2 171 1 897 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 30 398 31 089 31 409 29 978 29 750 26 743 

Minoritetsinteresser (MIN) 12 25 23 35 59 63 

EK+MIN+NFF 32 480 33 740 33 622 33 511 35 268 32 723 

Kilde: Egen tilvirkning  

Der er i reformuleringen af ISS A/S´ balance taget højde for en driftslikviditet på 1 % af nettoomsætningen. 

Denne likviditet bruges til løbende, at betale de regninger der forfalder, hvorfor denne driftslikviditet er 

taget fra den likvide beholdning og reklassificeret  til et driftsaktiv62. 

Regnskabsanalyse 4.4 

Efter at have reformuleret årsregnskabet og derved klargjort årsregnskabet, er det nu hovedopgavens 

præmis, at fortsætte til selve regnskabsanalysen. Denne analyse vil blive foretaget via den udvidede 

Dupont pyramide.  

Meningen med regnskabsanalysen er, at undersøge ISS A/S rentabilitet. Denne rentabilitetsanalyse skal 

afdække hvilke finansielle værdidrivere der driver egenkapitalens forrentning, også kaldet ROE i ISS A/S. 

Disse finansielle værdidrivere skal efterfølgende bruges til selve budgetteringen. Nedenfor i figur 4.4 ses 

den udvidede Dupont pyramide. 
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Figur 4.4 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Nedenfor vil de enkelte punkter i den udvidede Dupont pyramide blive benyttet til at dekomponere 

udviklingen i egenkapitalens forrentning. 

Egenkapitalens forrentning 4.4.1 

Egenkapitalens forrentning forklarer hvorledes virksomheden har formået at forrente sin egenkapital. Som 

vist i Dupont pyramiden, er egenkapitalens forrentning afhængig af udviklingen i ROIC, også kaldet return 

on invested capital. ROIC beskriver hvorledes virksomheden, har formået at udnytte de ressourcer der er til 

rådighed. Des bedre virksomheden er til, at udnytte disse ressourcer des bedre bliver ROIC, hvilket giver 

mulighed for en bedre egenkapitals forrentning. ROIC er dog ikke eneste finansiel værdidriver der beskriver 

udvikling i egenkapitalens forrentning. Virksomhedens finansielle aktiviteter influerer således også på 

egenkapitalens forrentning, som vist i Dupont pyramiden. Egenkapitalens forrentning kan forklares via 

nedenstående formel63. 

           
   

      
                

 Det bemærkes ud fra ovenstående formel, at hvis ROIC overstiger låneomkostninger, der er udtrykt ved r, 

vil virksomhedens egenkapitals forrentning overstige ROIC og det kan således konkluderes at virksomheden 

tjener penge på at arbejde med gæld. Er det modsatte tilfældet vil virksomhedens egenkapitals forrentning 

falde som følge af gældsætningen, og der tabes penge ved yderligere gældssætning. Som følge af dette 
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beskrives gæld ofte som et tveægget sværd, der på den ene side kan virke som en løftestang for 

indtjeningen, men på den anden side kan et eventuelt positivt afkast fra driften blive absorberet af øgede 

gældomkostninger. Som det ses nedenfor i figur 4.5 har ISS A/S´ egenkapitals forrentning været meget 

svingende gennem hele perioden.  

Figur 4.5 

  2011 2010 2009 2008 2007 

ROE -32,27 % 4,02 % -75,76 % -17,06 % -6,30 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Først vil den driftsmæssige indvirkning på egenkapitalens forrentning i ISS A/S blive analyseret, hvorefter 

hovedopgaven vil fortsætte til den finansielle indvirkning på egenkapitalen forrentning. 

Driftsaktiviteternes indvirkning på egenkapitalens forrentning 4.4.2 

Driftsaktiviteternes indvirkning på egenkapitalens forrentning er beskrevet via ROIC. Udviklingen i ROIC og 

dermed driften i virksomheden, kan beskrives via overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

Størrelsen af ROIC´en bestemmes således ud fra en kombination af overskudgraden og aktivernes 

omsætningshastighed. Denne kombination kan variere fra branche til branche. Oftest vil meget 

videnstunge  virksomheder have en høj overskudgrad kombineret med en lavere omsætningshastighed af 

aktiverne. Omvendt gælder det for brancher der er lettere tilgængelige, at en mindre overskudgrad typisk 

være kombineret med en højere omsætningshastighed af aktiverne64.  

Som det ses i figur 4.6 har ISS A/S´ ROIC været svingende gennem hele perioden, dog med en nedadgående 

tendens.  

Figur 4.6 

  2011 2010 2009 2008 2007 

ROIC 4,81 % 5,98 % 0,36 % 0,68 % 6,31 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

For at finde den bagvedliggende forklaring på udsvingene og tendens i ROIC er det relevant, at undersøge 

de underliggende værdidrivere, overskudgraden og aktivernes omsætningshastighed. Nedenfor i figur 4.7 

vises ISS A/S´ overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.  

 

 

                                                             
64 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 
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Figur 4.7 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Overskudsgrad 1,87 % 2,52 % 0,16 % 0,29 % 2,79 % 

Aktivernes omsætningshastighed  2,345 2,199 2,056 2,001 1,880 

Kilde: Egen tilvirkning  

 Som det ses er udviklingen i overskudsgraden stort set identisk med udviklingen i ROIC, hvorfor det er 

nærliggende at tro, at forklaringen på udviklingen i ROIC skal findes her. Det kræver dog yderligere analyse 

for, at kunne fastlægge dette.  

Overskudsgraden 4.4.2.1 

Som beskrevet tidligere er overskudgrad en af to underliggende finansielle værdidrivere i en 

virksomhedsdrift. Overskudsgraden beskriver hvor god virksomheden er til, at få omsætningen til at give 

overskud. Denne kan tolkes som et udtryk for hvad en krones omsætning giver i overskud.  

Overskudsgraden kan nedbrydes i to komponenter, dels overskudsgraden fra salget og dels 

overskudsgraden fra andre poster. Formålet med, at opdele denne i disse komponenter er, at isolere 

lønsomheden fra salget til kunder. Derfor indeholder overskudgraden fra salget kun de omkostninger der 

direkte kan relateres til salget. Nedenfor i figur 4.8 vises de to opdelte overskudsgrader.  

Figur 4.8 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Overskudsgrad salg 3,53 % 3,90 % 3,71 % 4,02 % 4,35 % 

Overskudsgrad andet driftsoverskud  -1,66 % -1,37 % -3,55 % -3,73 % -1,56 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det ses i ovenstående tabel, ligger overskudgraden fra salget på et nogenlunde stabilt niveau gennem 

hele perioden. Det bemærkes dog, at overskudgraden fra salget er faldende gennem en stor del af hele 

perioden. Dette fald kan henføres til en svag stigning i personaleomkostningerne og andre 

driftsomkostninger. Stigningerne skal ses i lyset af, at ISS A/S igennem de seneste år har været igennem 

mange opkøb der har øget medarbejderstaben og dermed omkostningerne. ISS A/S har på nuværende 

tidspunkt ikke opnået fuldt effektivitet i de opkøbte virksomheder. ISS A/S vil som beskrevet i den 

strategiske analyse udnytte sit The ISS Way-program til at optimere disse forretninger og forbedre 

overskudgraden. Dette vil primært ske via omstruktureringer og standardisering af driften i de købte 

virksomheder.  
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Som det fremgår af tabel 4.4 er overskudgraden fra andet driftsoverskud også faldene gennem perioden, 

denne har dog større udsving end overskudgraden fra salget.  

Udsvingene i 2008 og 2009 kan henholdsvis forklares via dirty surplus posten i 2008 og nedskrivninger på 

goodwill i 2009.  

Som beskrevet i den strategiske analyse er ISS A/S eksponeret for valuta risiko, hvilket også skyldes 

udsvinget i dirty surplus posten fra 2008. Her noterer ISS A/S sig et tab på valutakursregulering på 792 mio. 

kr., hvilket er hovedårsagen til ændringen i dirty surplus posten, og dermed også hovedårsagen til 

udsvinget i overskudsgraden fra andet driftsoverskud i 2008. 

I 2009 kan udsvinget forklares med stigende nedskrivninger af goodwill, hvilket stammer fra afnotering af 

ISS A/S fra Københavns fondsbørs i 2005. Nedenfor i figur 4.9 vises de enkelte værdidrivere bag begge 

overskudgrader som procent af omsætningen. 

Figur 4.9 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Personale omkostninger  64,51 % 64,79 % 64,90 % 64,15 % 64,14 % 

Vareforbrug 8,69 % 8,58 % 8,76 % 8,91 % 8,78 % 

Andre driftsomkostninger  20,04 % 19,72 % 19,47 % 19,77 % 19,76 % 

Afskrivninger og amortiseringer  1,10 % 1,15 % 1,26 % 1,26 % 1,32 % 

  
    

  

Andre indtægter og omkostninger netto 0,287 % 0,151 % 0,799 % 0,352 % 0,202 % 

Akkvisitions- og integrationsomkostninger 0,000 % 0,008 % 0,067 % 0,096 % 0,105 % 

  
    

  

Skat allokeret til andet driftsoverskud  0,072 % 0,040 % 0,216 % 0,112 % 0,077 % 

Resultatandele efter skat i associerede 
virksomheder 0,000 % 0,014 % 0,006 % 0,004 % 0,013 % 

  
    

  

  
    

  

Goodwillnedskrivninger  0,645 % 1,266 % 1,806 % 0,580 % 0,200 % 

Amortiseringer og nedskrivninger af varemærker og 
kunde- 0,912 % 1,173 % 1,636 % 1,464 % 1,722 % 

  
    

  

Skatteeffekt 0,298 % 0,329 % -0,523 % 0,410 % 0,643 % 

Dirty surplus  0,189 % 0,842 % 0,014 % 1,765 % 0,059 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Aktivernes omsætningshastighed 4.4.2.2 

Aktivernes omsætningshastighed er den anden af de to drivere der beskriver udviklingen i ROIC. Netto 

driftsaktiver er udtryk for, den masse af aktiver der holdes for at skabe omsætningen i virksomheden. For at 
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måle hvor meget virksomheden binder i netto driftsaktiver for, at skabe en krones salg, benyttes i analysen, 

den inverse værdi (1/AOH). Aktivernes omsætningshastighed kan opdeles i kerne- og ikke kerne netto 

driftsaktiver. Dette gøres for, at isolere den del af aktiverne der holdes med henblik på, at skabe omsætning 

i virksomheden. Nedenfor i figur 4.10 ses ISS A/S inverse omsætningshastigheder fordelt på kerne- og ikke 

kerne netto driftsaktiver. 

Figur 4.10 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Kerne driftsaktiver 
    

  

Immaterielle aktiver 0,4473 0,4780 0,5177 0,5314 0,5724 

Materielle aktiver 0,0266 0,0274 0,0310 0,0327 0,0343 

Udskudt skat  0,0078 0,0079 0,0071 0,0078 0,0088 

Varebeholdninger  0,0042 0,0042 0,0041 0,0037 0,0045 
Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser  0,1466 0,1419 0,1466 0,1468 0,1517 

Entreprisekontrakter 0,0016 0,0022 0,0027 0,0025 0,0029 

Selskabsskat 0,0046 0,0047 0,0039 0,0037 0,0039 

Andre tilgodehavender 0,0050 0,0061 0,0062 0,0098 0,0153 

Forudbetalte omkostninger  0,0079 0,0072 0,0072 0,0079 0,0048 

Driftslikviditet  0,0098 0,0097 0,0100 0,0096 0,0094 

Kerne driftsaktiver i alt  0,6614 0,6892 0,7366 0,7559 0,8080 

  
    

  

Ikke kerne driftsaktiver 
    

  

Ikke kerne driftsaktiver i alt  0,0067 0,0107 0,0061 0,0016 0,0018 

  
    

  

Driftsaktiver i alt  0,6681 0,6999 0,7427 0,7575 0,8098 

  
    

  

Driftsforpligtelser i alt -0,2416 -0,2452 -0,2563 -0,2578 -0,2780 

  
    

  

Netto driftsaktiver 0,4264 0,4547 0,4864 0,4996 0,5318 

  
    

  

Kerne netto driftsaktiver 0,4197 0,4440 0,4803 0,4980 0,5300 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som vist tidligere har ISS A/S´ omsætningshastigheder på aktiver været stigende gennem hele perioden. 

Dette kunne indikere at ISS A/S har formået, at øge omsætningen uden at øge pengebindingen i aktiverne. 

For at undersøge dette, vil ovenstående inverse værdier blive gennemgået og analyseret.  

Som vist i figur 4.10 består de væsentligste omsætningshastigheder i ISS A/S af immaterielle aktiver, 

tilgodehavende fra tjenesteydelser og salg og materielle aktiver.  
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Omsætningshastigheden for de immaterielle aktiver har løbende været faldende gennem hele perioden 

hvor den i 2007 lå på 0,5724 og i 2011 er denne 0,4473.  

Omsætningshastigheden for tilgodehavende fra tjenesteydelser og salg er forbedret fra i 2007 at ligge på 

0,1517 til i 2010 at ligge på 0,1419. Der ses dog en forringelse frem imod 2011 hvor 

omsætningshastigheden ender på 0,1466. Årsagen til forbedringen skal forefindes i ISS A/S´ optimering af 

debitorernes indbetaling. Dette har medført at ISS A/S har formået at mindske kapitalbindingen. Denne er 

dermed blevet frigjort til andre formål.  

Omsætningshastigheden på de materielle aktiver været forbedret gennem hele perioden, i 2007 lå denne 

på 0,0343 og i 2011 var den 0,0266. Dette kan henføres til øgede af- og nedskrivninger på de materielle 

aktiver.  

Figur 4.11 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Driftsforpligtelser  
    

  

Pensioner og lignende forpligtelser  0,0143 0,0128 0,0121 0,0113 0,0126 

Udskudt skat 0,0281 0,0315 0,0352 0,0384 0,0466 

Hensatte forpligtelser  0,0045 0,0050 0,0056 0,0053 0,0051 

Leverandørgæld  0,0405 0,0368 0,0396 0,0406 0,0418 

Selskabsskat 0,0054 0,0048 0,0031 0,0020 0,0025 

Andre gældsforpligtelser  0,1425 0,1446 0,1517 0,1522 0,1608 

Hensatte forpligtelser 0,0041 0,0054 0,0062 0,0055 0,0058 
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for 
salg 0,0022 0,0043 0,0027 0,0025 0,0027 

Driftsforpligtelser i alt  0,2416 0,2452 0,2563 0,2578 0,2780 

Kilde: Egen tilvirkning  

Aktivernes omsætningshastighed påvirkes også af driftsforpligtelserne, hvorfor disse også influerer på 

ROIC´en. I figur ses 4.11 ses at ISS A/S´ omsætningshastigheder for driftsforpligtelserne har været forbedret 

i gennem hele perioden. Denne er således forbedret fra 0,2780 i 2007 til 0,2416 i 2011. Stigningen skal 

forklares ved at ISS A/S har forøget kreditterne hos deres leverandører og andre gældforpligtelser. Dette 

indikerer at ISS A/S er blevet langsommere til at tilbagebetale gæld og dermed opnår ”gratis” kredittid hos 

sine kreditorer.  

Som nævnt i den strategiske analyse har ISS A/S et mål om, at forbedre sin driftskapital, således at der 

frigives flest mulige penge til andre formål. Denne forbedring har, som det ses, været en medvirkende årsag 

til, at ISS A/S har formået, at øge omsætningshastigheden på kernedriftsaktiverne og formindske disse på 

driftsforpligtelserne.  
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Slutteligt kan det konkluderes, at forbedringen i ISS A/S´ omsætningshastighed for netto driftsaktiverne skal 

forklares via en generel forbedring af de væsentligste omsætningshastigheder for ISS A/S´ netto 

kernedriftsaktiver. Samtidig har ISS A/S formået at forbedre sine driftsforpligtelser, hvilket også har 

bidraget til forbedringen af aktivernes omsætningshastighed.  

Finansieringsaktivernes indvirkning på egenkapitalens forrentning 4.4.3 

Efter at have gennemgået driftens indvirkning på ROIC og dermed på egenkapitalens forrentning, vil den 

finansielle indvirkning på egenkapitalens forrentning blive gennemgået og analyseret. De finansielle aktiver 

kan opdeles i to værdidrivere: Finansiel gearing og SPREAD. Indvirkningen på egenkapitalen sker gennem en 

kombination af disse to værdidrivere.  

Finansiel gearing 4.4.3.1 

Alle virksomheder har behov for at finansiere deres aktiver med enten egen- eller fremmedkapital. 

Finansiel gearing udtrykker forholdet imellem egenkapital og fremmedkapital i den enkelte virksomhed. 

Des højere gearing, des højere er virksomhedens forrentning af egenkapitalen også afhængig af SPREAD´et 

imellem ROIC og låneomkostningerne. Nedenfor i figur 4.12 ses ISS A/S finansielle gearing. 

Figur 4.12 

  2011 2010 2009 2008 2007 

FGEAR 14,60 11,73 14,19 8,49 5,39 

Kilde Egen tilvirkning  

Som det ses i ovenstående tabel har ISS A/S finansielle gearing været svingende gennem hele perioden. 

Den spænder således fra, i 2007, at ligge på 5,39 for, i 2011, at nå sit maksimum på 14,60. ISS A/S, er som 

det fremgår, en meget højtgearet virksomhed, hvilket primært forklares via måden hvorpå de to 

kapitalfonde EQT Partners og Goldmann Sachs købte ISS A/S. Da de to kapitalfonde valgte at afnotere ISS 

A/S fra Københavns fondsbørs, skete dette som et Leverage Buyout, i daglig tale en LBO65. Som navnet 

antyder vælger de to kapitalfonde, at låne penge via banker og udstedelse af obligationer. Disse penge 

benyttes således til, at købe alle de eksisterende aktionærer ud af virksomheden. Kapitalfondene opnår 

herefter 100 % ejerskab over virksomheden. I casen omkring ISS A/S blev der således optaget lån og 

udstedt obligationer for omkring 27,6 mia. kr.66  

                                                             
65 ISS A/S brager videre for lånte penge, Berlingske 29 feb. 2008 
66 Ny ISS –chef arver gæld på 27,6 mia kr., Børsen 5 sep. 2006 
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ISS A/S og dennes ejer har øget fokus på den forholdsvis høje gearing og nedbringelse af samme, hvilket ISS 

A/S også meldte ud i forbindelse med årsregnskabet 201167. Som nævnt i den strategiske analyse har ISS 

A/S, via sit The ISS way- program, formuleret at man ønsker at optimere sin driftskapital med henblik på, at 

servicere sine forpligtelser. Dette er således i overensstemmelse med ønsket om, at fokusere på gearingen 

af virksomheden.  

SPREAD 4.4.3.2 

Med ISS A/S høje gearing af virksomheden har SPREAD´et øget betydning for forrentning af egenkapitalen. 

SPREAD´et er udtrykket for forskellen imellem ROIC´en og låneomkostningerne som i dette til fælde 

benævnes r. Som beskrevet tidl. vil et positiv SPREAD have en positiv indvirkning på egenkapitalens 

forrentning. Er det modsatte tilfældet, vil et negativt SPREAD påvirke egenkapitalens forrentning negativt. 

SPREAD´et kan således deles op i afkastet på den investerede kapital, også kaldet ROIC, og 

låneomkostningerne. Da hovedopgaven tidl. har beskrevet ROIC vil dette afsnit tage udgangspunkt i 

låneomkostningerne. Nedenfor i figur 4.13 ses ISS A/S låneomkostninger.  

Figur 4.13 

  2011 2010 2009 2008 2007 

R -6,85 % -5,68 % -5,64 % -6,86 % -8,01 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det ses i ovenstående tabel har ISS A/S låneomkostninger været svingende gennem perioden. Disse 

falder fra 2007 hvor omkostningerne ligger på -8,01 % frem til 2009 hvor disse ligger på -5,64 %. Herefter 

stiger låneomkostningerne frem til 2011 hvor de lander på -6,85 %. Låneomkostningerne skal ses i lyset af, 

at ISS A/S har den største del af sin finansiering via bankgæld, hvilket er en dyr måde at finansiere sig på68.  

Som det ses, har ISS A/S et negativt SPREAD imellem ROIC og r gennem hele perioden, dog med en enkelt 

undtagelse i 2010, hvor SPREAD´et er positivt. Det kan således konkluderes, at ISS A/S ikke tjener penge på 

at arbejde med gæld. Gearing kombineret med det negative SPREAD gør, at de finansielle aktiver har en 

negativ indvirkning på forrentningen af egenkapitalen. 

Efter at have gennemgået de enkelte værdidrivere og deres underliggende komponenter, kan analysen 

fortsætte med en ”hvad nu hvis”- analyse. Dette gøres for, at påvise de enkelte værdidrivere indvirkning på 

rentabiliteten. Nedenfor i figur 4.14 er de enkelte værdidrivere opstillet med tilhørende stød.  

                                                             
67 ISS´gældsbjerg kan spænde ben for børsnotering Berlingske business 06. marts 2012 
68 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/178651/iss-topchef_dyrt_at_vaere_ejet_af_kapitalfonde.html 
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Figur 4.14 

Indvirkning på  ROIC  SPREAD ROE 

Ændring af overskudgrad med        
-3 % -2,65 % -9,50 % -143,93 % 
-2 % -0,31 % -7,15 % -106,71 % 
-1 % 2,04 % -4,81 % -69,49 % 

0 % 4,38 % -2,46 % -32,27 % 

1 % 6,73 % -0,12 % 4,95 % 
2 % 9,07 % 2,23 % 42,17 % 
3 % 11,42 % 4,57 % 79,39 % 

Ændring af AOH       
-1,5 1,58 % -5,27 % -76,77 % 

-1 2,51 % -4,33 % -61,94 % 
-0,5 3,45 % -3,40 % -47,11 % 

0 4,38 % -2,46 % -32,27 % 

0,5 5,32 % -1,53 % -17,44 % 
1 6,25 % -0,60 % -2,60 % 

1,5 7,19 % 0,34 % 12,23 % 

Ændring af FGEAR        
-9 - - -9,68 % 
-6 - - -17,21 % 
-3 - - -24,74 % 

0 - - -32,27 % 

3 - - -39,80 % 
6 - - -47,33 % 
9 - - -54,87 % 

Ændring af r   
 

  
3 % - -5,46 % -76,89 % 
2 % - -4,46 % -62,02 % 
1 % - -3,46 % -47,14 % 

0 % - -2,46 % -32,27 % 

-1 % - -1,46 % -17,40 % 
-2 % - -0,46 % -2,53 % 
-3 % - 0,54 % 12,34 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

ISS A/S´ mål om, at forbedre driften, gennem et øget fokus på salget til de enkelte kunder og en strammere 

styring af omkostningerne, vil influere på overskudsgraden. Formår ISS A/S dette og dermed forbedre 

overskudsgraden, vil dette være den vigtigste driver til, at øge egenkapitalens forrentning. Som det ses i 

tabel 4.10, vil en øget overskudsgrad med 1 % påvirke, ROIC´en positivt og dermed bidrage til en øget 

egenkapitals forrentning. Forrentning af egenkapitalen vil således øges med 27,32 % point. 

ISS A/S har også et mål om, at udnytte sin driftskapital bedst muligt, hvilket betyder at aktivernes 

omsætningshastighed vil stige. Hvis ISS A/S formår, at øge omsætningshastigheden på aktiverne, vil dette 

have en positiv indvirkning, men dog ikke i samme grad som en øget overskudsgrad. En stigning 0,5 vil 
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kunne generere en forbedret ROIC og SPREAD, der vil optimere egenkapitalens forrentning med 14,83 % 

point.  

Som tidligere nævnt har ISS A/S også et ønske om, at nedbringe den finansielle gearing af virksomheden. 

Ved en nedbringelse af denne fra 14,6 til 11,6 vil egenkapitalens forrentning forbedres med 7,53 % point. 

Der er i denne nedbringelse af den finansielle gearing ikke taget højde for, at låneomkostningerne vil falde. 

Der kan dog godt argumenteres for en kombineret effekt af disse, da nedbringelsen af den dyre bankgæld 

vil føre til et fald i låneomkostningerne. Tages der i nedbringelsen af den finansielle gearing højde for en 

forbedring af låneomkostningerne på 1 %, vil effekten på egenkapitalens forrentning ligeledes forbedres. 

Egenkapitalens forrentning vil, i dette tilfælde, blive forbedret med 19,35 % point.  

De største indvirkninger på egenkapitalens forrentning findes via overskudgraden og nedbringelse af den 

finansielle gearing.  
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Delkonklusion 4.5 

Rentabiliteten, målt via egenkapitalens forrentning, er faldet igennem perioden fra -2,21 % 2007 til -25,43 

% i 2011. Udviklingen i egenkapitalens forrentning kan, på driftssiden, findes via en dekomponering af ROIC. 

ROIC´en har således været svingende gennem perioden, men har som egenkapitalens forrentning en 

faldende tendens. Denne udvikling i ROIC´en kan primært henføres til overskudsgraden da denne har været 

svingende gennem perioden, og har den største indvirkning på egenkapitalens forrentning. Faldet i 

overskudsgraden kan forklares ved ISS A/S´ opkøb af mange virksomheder, og endnu manglende 

effektiviseret, via best performance og en standardisering af driften. Overskudsgradens udsving skal dog 

primært findes under andet driftsoverskud. Denne primært har været påvirket af udsving i valutakursen for 

dattervirksomheder, og nedskrivninger på goodwill fra afnoteringen af ISS A/S. Driftssiden holdes dog oppe 

af forbedringer på aktivernes omsætningshastigheder, der har gennemgået en generel forbedring.  

De finansielle aktivers indvirkning på egenkapitalen, kan findes via den finansielle gearing og SPREAD´et. 

Størrelsen på den finansielle gearing, udtrykker hvor meget SPREAD´et indvirker på egenkapitalens 

forrentning. I ISS A/S´ tilfælde er den finansielle gearing på et højt niveau. Dette skyldes primært den 

gældssætning, der blev foretaget da ISS A/S blev afnoteret fra Københavns fondsbørs i 2005. Med den høje 

gearing vil SPREAD´et imellem ROIC og låneomkostningerne spille en vigtig rolle i egenkapitalens 

forrentning. ISS A/S har på nuværende tidspunkt et negativt SPREAD, hvilket betyder at de finansielle 

aktiver samlet, har en negativ indvirkning på egenkapitalens forrentning. Den kombinerede effekt af den 

finansielle gearing og låneomkostningerne har, foruden overskudsgraden, den største indvirkning på 

egenkapitalens forretning. 
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5. Budgettering  

Efter at have gennemgået den strategiske analyse af de ikke finansielle værdidrivere og regnskabsanalysen 

af de finansielle værdidrivere, vil hovedopgaven fortsætte med selve budgetteringen. Meningen med 

budgetteringen er, at sammenfatte de to analyser og herigennem udarbejde budgetforudsætningerne der 

skal være grundlaget for selve værdiansættelsen. Budgetteringen vil blive foretaget via de enkelte 

finansielle værdidrivere, for at kunne give hver værdriver øget fokus. Dette forudsiges at munde ud i en 

mere præcis værdiansættelse. Alternativet vil være et fuldstændigt budget af alle posterne i ISS A/S 

regnskabet. Dette vurderes dog, at være yderst vanskeligt og meget upræcist.  

Jeg har valgt at fokusere på en indirekte værdiansættelse hvilket betyder at der alene fokuseres på 

aktiverne som værdrivere.  

Budgetperiodens længde 5.1 

Jeg har valgte, at benytte værdiansættelsesmodeller der anvender en tilbagediskontering af et evigt cash 

flow. Derfor bør budgetperioden være uendelig lang, for at kunne lave en sådan værdiansættelse. Det er i 

midlertidigt ikke realistisk at kunne lave et budget der løber uendeligt, eller til virksomheden ophøre med 

at eksistere. Der bør derfor  vælges en eksplicit budgetperiode indtil virksomheden forventes at nå steady 

state. Dette stadie opnås når følgende forudsætninger er opfyldt: 

 Væksten i salget forbliver konstant  

 Overskudgraden forbliver konstant  

 Den samlede omsætningshastighed forbliver konstant  

 Den finansielle gearing forbliver konstant  

Copeland, Koller og Murin, 2000 argumenterer for at budgetperioden bør vælges ud fra den specifikke 

virksomhed, dog anbefales en budgetperiode på et sted i mellem 10-15 år for de fleste virksomheder. For 

vækstvirksomheder kan en endnu længere budgetperioder være nødvendig.  

Empiriske undersøgelser fra Petersen, Plenborg og Schøler, 2006 har vist, at langt størstedelen af Private 

Equity fonde vælger, at bruge en budgetperiode på 1-5 år, hvilket også gør sig gældende for de afhængige 

rådgivere. De uafhængige rådgivere vælger oftest en længere budgetperiode på 6-12 år.  

Den korte budgetperiode Private Equity fondene benytter, kan være et udtryk for, at disse typisk opererer 

med et kortere ejerskab af den købte virksomhed. Yderligere, er der i denne opgave tale om børsnotering 

af ISS A/S, hvorfor der ses bort fra denne korte budgetperiode. De Empiriske undersøgelser lavet af 

Petersen, Plenborg og Schøler, 2006 argumenterer for, at det ikke er muligt at lave en budgetperiode på 
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over 10 år. Dette sammenholdt med, at ISS A/S vurderes at være i et marked hvor det er muligt, at estimere 

den fremtidige indtjening og at væksten på Facility service markedet vurderes, at være stabil gør, at jeg i 

denne hovedopgave har valgt en budgetperiode på 10 år.  

Budgettering af værdidriverne 5.2 

Nedenfor vil de enkelte finansielle værdidrivere blive gennemgået, samt budgetforudsætningerne for disse. 

Værdidriverne der vil blive budgetteret er væksten i salget, overskudsgraden, kernedriftsaktiverne og 

skatteprocenten. Efter at have gennemgået de enkelte finansielle værdidrivere vil afsnittet blive afrundet 

med en opgørelse af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger også kaldet WACC´en.  

Budgettering af salget 5.2.1 

ISS A/S har igennem de seneste 5 år haft en årlig gennemsnitsvækst i omsætningen på 6,94 %. Nedenfor i 

Figur 5.1 ses udviklingen i omsætningen gennem de seneste 5 år.  

Figur 5.1 

  2011 2010 2009 2008 2007 Gns.  

Omsætningsvækst  4,82 % 7,35 % 0,25 % 7,68 % 14,61 % 6,94 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Markedsvækst 

Som nævnt i den strategiske analyse forventes den fremtidige vækst, at skulle skabes via yderligere 

udlicitering af serviceopgaver fra det offentlige og de private virksomheder. På nuværende tidspunkt 

vurderes det, at den samlede udliciteringsgrad til det offentlige og de private virksomheder, ligger omkring 

54 % for det samlede Facility service marked. Det forventes dog, som beskrevet i den strategiske analyse, at 

udliciteringen fra det offentlige har været stigende, hvilket forventes at fortsætte fremadrettet. Det 

estimeres, at den globale udliciteringsprocent i 2015 vil ligge 57 %69. Denne forøgelse af 

udliciteringsprocenten forventes at medføre yderligere 160 mia. kr. til det 5,4 billioner store Facility 

services marked. Dette svarer til en årligvækst på 0,74 % frem til 2015. Efterfølgende forventes den årlige 

vækst som følge af øget udlicitering, at falde frem imod 2021. 

I Bostonmodellen blev vækstraterne for de enkelte delmarkeder fundet. Med udgangspunkt i disse 

forventes markedet for Facility service ydelser, at vokse med en gennemsnitlige rate på 5,51% om året frem 

til 2015. Nedenfor i figur 5.2 ses udregningen for væksten i markedet.  

 
                                                             
69 ISS A/S prospekt  
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Figur 5.2 

Undermarked  
Andel af total 
markedet  

Vækstrate inkl. Vækst  
fra øget udlicitering  

Vægtet 
vækstrate  

Property service  34,0 % 5,00 % 1,70 % 

Cleaning service 23,4 % 6,00 % 1,40 % 

Security Service 14,9 % 6,00 % 0,89 % 

Catering Service 14,9 % 5,00 % 0,74 % 

Support Service 10,6 % 6,00 % 0,64 % 

Facility Management  2,1 % 6,00 % 0,13 % 

Samlet vækst rate     5,51 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

Markedsandel og konkurrencefordel  

ISS A/S blev i den strategiske analyse vurderet til, at have et unikt serviceudbud indenfor Facility service 

branchen. Derfor forventes det at ISS A/S, ved den øgede interesse for integrerede Facility services og 

virksomhedens fokus på salget til nye og eksisterende kunder, kan øge sin markedsandel i forhold til den 

nuværende70. De integrerede Facility services forventes at stige med 1,4 % om året frem til 2015. ISS A/S 

vurderes til at kunne opnå 0,01 % af dette, hvilket vil give en yderligere omsætningsvækst på 0,73 % om 

året frem imod 2015. Efterfølgende forventes denne konkurrencefordel løbende at forsvinde, grundet øget 

fokus på integrerede Facility service ydelser fra de øvrige konkurrenter og en generel afmatning af dette 

marked. Nedenfor i figur 5.3 ses ISS A/S´ eksponering i forhold til de enkelte markeder og forventet vækst. 

Figur 5.3 

 Undermarked  
Andel af 
omsætningen  

Vækst rate inkl. Vækst  
fra øget udlicitering  

Vægtet 
vækstrate 

Property service  19 % 5,00 % 0,95 % 

Cleaning service 51 % /47,5 % 6,00 % 3,03 % /2,88 % 

Security Service 7 % /7,75 % 6,00 % 0,43 % /0,47 % 

Catering Service 10 % /10,75 % 5,00 % 0,51 % /0,54 % 

Support Service 8 % /8,75 % 6,00 % 0,49 % /0,54 % 
Facility 
Management  5 % /5,75 % 6,00 % 0,31 % /0,35 % 

Konkurrence fordel  
  

0,73 % 

Samlet vækstrate      6,44 % / 6,45 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

I ovenstående figur ses det, at ISS A/S forventes, at kunne øge sin markedsandel som følge af 

konkurrencefordelen, ved sit unikke serviceudbud og øgede fokus på integrerede Facility services.  
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I den strategiske analyse blev ISS A/S produktportefølje gennemgået, samt ændringer i denne. ISS A/S´ 

langsigtede mål er, som vist i ovenstående tabel at nedbringe Cleaning services andel af den totale 

omsætning. Dette gøres med henblik på, at vælte en stadig større del af omsætningen over på de øvrige 

produkter. ISS A/S opstiller ikke et konkret mål for nedbringelse af Cleaning services andel af den totale 

omsætning. Derfor er nedbringelsen valgt ud fra et historiks perspektiv, hvor det fremgår at ISS A/S har 

nedbragt Cleaning services andel af den totale omsætning med 3 %. Denne tendens forventes således at 

fortsætte frem imod 2015, hvor Cleaning services andel af den totale omsætning vil ligge på 47,5%. 

ISS A/S forventes, at forøge omsætningsandelene for Catering service, Support service, Security service og 

Facility management. ISS A/S har ikke et erklæret mål om, at bringe omsætningsandelen op på disse 

forretningsområder. Valget af disse forretningsområder bygger på at ISS A/S historisk har øget 

omsætningssandelen på disse områder og, at forretningsområderne udgør den mindste del af 

omsætningen. 

Salgsvækst i budgetperioden  

I figur 5.4 ses hvorledes ISS A/S salgsvækst forventes at forløbe.    

 Figur 5.4 

Historiks  Budget 

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

Vækst facility service 
marked  1,98 % 1,98 % 1,98 % 5,51 % 5,51 % 5,51 % 5,51 % 5,51 % 5,51 % 5,08 % 4,64 % 4,21 % 3,77 % 3,34 % 2,90 % 

ISS A/S organiske 
vækst  6,00 % 5,90 % 0,60 % 3,50 % 6,20 % 6,44 % 6,45 % 6,45 % 6,45 % 5,86 % 5,26 % 4,67 % 4,08 % 3,49 % 2,90 % 

Difference  4,02 % 3,92 % 
-

1,38 % 
-

2,01 % 0,69 % 0,93 % 0,93 % 0,94 % 0,94 % 0,78 % 0,62 % 0,47 % 0,31 % 0,15 % 0,00 % 

  
    

  
   

  
     

  

Historiks gen. 
Difference 1,05 % 

   
  

   
  

     
  

  
    

  
   

  
     

  

Historiks gen. 
markedsvækst  3,39 % 

   
  

   
  

     
  

  
    

  
   

  
     

  

Historiks gen. organisk 
vækst 4,44%                             

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ISS A/S årsrapport 2007 -2011 og ISS A/S 
prospekt 
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Som det ses i ovenstående tabel ligger ISS A/S´ vækst over væksten i markedet. Dette forklares med den 

tidl. beskrevne konkurrencefordel via det unikke servicetilbud. Ydereligere er ISS A/S´ eksponering for de 

enkelte undermarkeder også af betydning. Konkurrencefordelen vurderes, at være realistisk grundet at ISS 

A/S gennem den historiske periode har formået at vækste mere end markedet.  

Vækst i terminalværdiperioden  

ISS A/S er underlagt den generelle økonomiske udvikling på de markeder der opereres på. Som nævnt i den 

strategiske analyse, er væksten i BNP også af afgørende betydning for udviklingen i ISS A/S´ omsætning. 

Nedenfor i, figur 5.5, vises den forventede realvækst i procent i BNP for de enkelte regioner ISS A/S 

opererer i. Den samlede udledning af BNP væksten findes i bilag 4.  

Figur 5.5 

Region  
Andel af 
omsætningen  

Lande vægtet BNP 
vækst 

Lande og Regions vægtet vækst i 
BNP 

Vest Europa  51 % 2,30 % 1,17 % 

Norden  23 % 2,31 % 0,53 % 

Asien  8,00 % 6,65 % 0,53 % 

Nord Amerika  4 % 2,68 % 0,11 % 

Øst Europa 2 % 3,21 % 0,06 % 

 Stillehavsområdet 7,00 % 0,28 % 0,28 % 

Latin Amerika 5 % 3,47 % 0,17 % 

Samlet BNP vækst     2,9 % 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD og Eurostat  

I ovenstående tabel ses det, at realvæksten i BNP ligger på 2,9%. Denne vækst vil blive benyttet som 

væksten i terminalværdiperioden.  

Ved at benytte realvæksten i BNP som den fremtidige salgs vækst vurderes det, at ISS A/S holder sin 

relative andel af økonomien. Vælges der en vækstfaktor over dette niveau, vil ISS A/S vokse mere end 

økonomien der opereres i, hvilket vil medføre at ISS A/S på sigt vil blive større end økonomien.  

Dele af litteraturen omkring værdiansættelse argumenterer for, at en vækst i omsætningen på 3-6 % er 

realistisk71. Væksten i denne hovedopgave ligger således en lille smule under intervallet. Dette vurderes 

dog fortsat som en realistisk vækst for det fremtidige salg.  

Budgettering af overskudgraden  5.2.2 

I nedenstående figur 5.6 ses ISS A/S overskudgrad fra salget historisk og for budgetperioden. 
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Figur 5.6 

Historik Budget 

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

ISS A/S organiske 
vækst  6,00 % 5,90 % 0,60 % 3,50 % 6,20 % 6,44 % 6,45 % 6,45 % 6,45 % 5,86 % 5,26 % 4,67 % 4,08 % 3,49 % 2,90 % 

Omsætning i mio. DKK 63922 68829 69004 74073 77644 82647 87974 93645 99683 105520 111075 116264 121009 125231 128860 

Overskudgraden fra 
salg (før skat) 6,00 % 5,90 % 5,61 % 5,76 % 5,65 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 

Driftsoverskud fra salg 
før skat i mio. DKK 3835 4061 3874 4267 4388 6199 6598 7023 7476 7386 7775 8139 8471 8766 9020 

 Kilde: Egen tilvirkning  

ISS A/S har været igennem en længere opkøbsproces der har bragt mange forskellige virksomheder, med et 

tilsvarende antal forskellige forretningsgange ind i koncernen. Dette har bragt effektiviteten i 

arbejdsprocesserne ned.  

Som beskrevet i den strategiske analyse er ISS A/S nu i gang med, at effektivisere arbejdsprocesserne. 

Denne effektivisering skal være medvirkende til, at driftsmarginalen forbedres og at overskudgraden 

dermed øges. Den forbedrede overskudsgrad skal findes i at ISS A/S, vil fortsætte arbejdet med The ISS way 

programmet.  

Som det ses i ovenstående tabel vurderes det at ISS A/S kan forøge sin overskudsgrad fra salget med 1,85 

%-point frem til 2015. Herefter vurderes, det at overskudgraden langsomt vil aftage grundet ISS A/S 

konkurrencefordel aftager i de efterfølgende år. Forøgelsen findes primært i besparelser på 

personaleomkostningerne. Her falder personaleomkostningsandelen fra 64,51 % til 64,27 %. Faldet kan 

primært henføres, til at ISS A/S løbende vil minimere medarbejderstaben. Grundet Facility service 

branchens meget høje medarbejderudskiftning vil medarbejdertilpasningen primært ske ved et mindre 

antal nyansættelser.   

I den strategiske analyse argumenteredes for, at konkurrencesituationen i Facility service branchen kunne 

vurderes som middel. Dette byggede dog på de pæne vækstrater der forventes i de kommen år. På den 

anden side af 2015, forventes disse at aftage løbende. I denne periode vil de lavere vækstrater bevirke, at  

ISS A/S´ overskudgraden kan komme under pres, som følge af et stigende lønniveau og at 

konkurrencesituationen bliver hårdere. Dette betyder, at ISS A/S ikke forventes, at kunne vælte alle de 

øgede lønomkostninger over på kunderne, i form af prisstigninger. Nedenfor i figur 5.7 ses ændringen af de 

underliggende drivere bag overskudgraden fra salget. 
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Figur 5.7 

Historik  Budget  

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

Vækst i antal 
medarbejdere  14,97 % 9,16 % 6,00 % 5,02 % 5,31 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 2,00 % 
Antal 
medarbejdere i 
tusinder 417,0 455,2 482,5 506,7 533,6 560,3 588,3 617,7 648,6 681,0 715,1 743,7 766,0 781,3 796,9 
Omkostninger 
pr. medarbejder 
i 1000 DKK 98,32 97,00 92,81 94,71 93,87 94,81 96,12 97,44 98,79 100,26 100,51 101,16 102,23 103,72 104,63 
Personale omk. 
Som andel af 
oms. 64,14 % 64,15 % 64,90 % 64,79 % 64,51 % 64,27 % 64,27 % 64,27 % 64,27 % 64,71 % 64,71 % 64,71 % 64,71 % 64,71 % 64,71 % 

Kilde: Egen tilvirkning  

ISS A/S har ikke fastsat konkrete mål for nedbringelsen af personaleomkostnings andel. Det vurderes dog 

på baggrund af det historiske niveau realistisk at være realistisk.   

Budgettering af aktivernes omsætningshastighed 5.2.3 

ISS A/S har formået, at levere følgende omsætningshastigheder på aktiverne. I figur 5.8 ses de historiske 

omsætningshastigheder på aktiver. 

Figur 5.8 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Kerneaktivernes 
omsætningshastighed  2,382 2,252 2,082 2,008 1,887 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det ses, er trenden i kerneaktivernes omsætningshastighed stigende gennem hele perioden. Som 

tidligere nævnt, skal dette primært ses i lyset af, at ISS A/S har formået at få sine debitorer til at betale og 

samtidigt øget kredittiden hos kreditorerne. Herudover er de immaterielle aktiver nedbragt gennem hele 

perioden.  

I den strategiske analyse blev det gennemgået, at ISS A/S løbende forsøger at forbedre sin Cash conversion. 

Dette har til formål at frigive penge til andre gøremål. Derfor forventes det at ISS A/S formår at øge 

omsætningshastigheden på aktiverne yderligere. Stigningen forventes dog, at være begrænset da ISS A/S, 

som beskrevet ovenfor, har formået at forbedre sin omsætningshastighed på kerneaktiverne gennem hele 

perioden. Derfor forventes det at det fremtidige potentiale vil være begrænset. Som det ses i tabel 5.7 vil 

omsætningshastigheden falde fra 2014 og have et konstant niveau frem til 2021. Dette bunder i, at ISS A/S 

vil opleve en øget omsætning de kommende år, hvilket vil få behovet for yderligere aktiver til at stige.   
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Nedenfor i figur 5.9 ses ISS A/S fremtidige omsætningshastigheder på kerneaktiverne, samt  netto 

kernedriftsaktiverne. 

Figur 5.9 

Historik Budget 

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

Kerne AOH 1,89 2,01 2,08 2,25 2,38 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Netto kerne driftsaktiver 35157 33401 32890 32888 32291 33059 35190 39019 41534 43967 46281 48444 50420 52180 53692 

Kilde: Egen tilvirkning 

Budgettering af skattesats 5.2.4 

Nedenfor i figur 5.10 ses den historiske skattesats for ISS A/S. 

Figur 5.10 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Skattesats i DK 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Udenlandsk afvigelse  7,00% 1,90% -1,50% -3,10% -2,40% 

Effektiv skattesats 32,00% 26,90% 23,50% 21,90% 22,60% 

Kilde: Egen tilvirkning  

Den historiske skattesats har gennem hele perioden været afvigende i forhold til det danske skattesats på 

25%. Dette skyldes aktiviteten i de selskaber der ligger udenfor Danmark. Det vurderes at ISS A/S 

fremadrettet vil tilnærme sig den danske skattesats på 25 %. Derfor forventes det at ISS A/S fremadrettet 

vil have en effektiv skattesats på 25 %.  

WACC 5.3 

Efter at have gennemgået budgetteringen er det nu denne hovedopgaves intention at fortsætte til en 

udledning af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger i ISS A/S. Dette gøres for at kunne 

tilbagediskontere det fremtidige Cash flow med den korrekte diskonteringssats. WACC´en udtrykker det 

afkastkrav, der henholdsvis er til egenkapitalomkostningen og fremmedkapitalomkostningen. Nedenfor ses 

formelen for WACC´en.  
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Som det ses i ovenstående formel, er udledningen af WACC´en afhængig af den valgte kapitalstruktur i 

virksomheden. Altså hvor stor en del virksomheden har valgte at finansiere med egen- og fremmedkapital. 

Denne kapitalstruktur vil blive diskuteret senere i dette afsnit.  

Udledning af WACC´en vil blive foretaget på to niveauer, først vil afkastkravet til egenkapitalen blive 

bestemt, dernæst afkastkravet til fremmedkapitalen. Til sidst vil de to afkastkrav blive samlet i en endelig 

udledning af WACC´en i ISS A/S.  

Afkastkravet til egenkapitalen 5.3.1 

I det følgende afsnit vil afkastkravet til egenkapitalen blive gennemgået. Generelt for estimering af 

afkastkravet til egenkapitalen gælder, at der benyttes to metoder. Capital Asset Pricing Modellen (CAPM73) 

og Arbitrage Pricing Theory modellen (APT74). Der er i denne hovedopgave valgt at tage udgangspunkt i 

CAPM-modellen til bestemmelse af afkastkravet til egenkapitalen. Dette er gjort, fordi CAPM-modellen 

anses for at være dækkende i forhold til bestemmelse af afkastkravet til egenkapitalen. Og undersøgelser af 

(Petersen, Plenborg og Schøler, 2006) viser, at langt størstedelen af de afhængige finansielle rådgivere og 

Private Equity fonde benytter CAPM-modellen. Processen omkring benyttelse af CAPM-modellen 

besværliggøres af, at kravet til rapportering i en unoteret virksomhed ikke er lige så skrappe som i en 

noteret virksomhed. 

CAPM-modellen tager udgangspunkt i afkastkravet til hele aktiemarkedet (markedsporteføljen) og en 

antagelse om, at investor kræver et merafkast som udtryk for den risiko, der løbes ved at investere i den 

pågældende virksomhed. Med CAPM-modellens udgangspunkt i markedsporteføljen antages det, at 

investor er veldiversificeret, hvilket betyder, at investor kun aflønnes for den risiko, der ikke kan 

bortdiversificeres også kaldet den systematiske risiko. Investor vil således ikke blive aflønnet for påtagelse 

af den diversificerbare risiko også kaldet den usystematiske risiko. For at kunne opnå denne 

diversifikationsgevinst er det almindelig kendt at skulle investere i mindst 15-2075 forskellige aktiver. I 

nedenstående formel ses CAPM-modellen. 

                   

Nedenfor vil de enkelte underpunkter i CAPM-modellen blive gennemgået og analyseret. Hvorefter der 

afsluttes med en bestemmelse af afkastkravet til egenkapitalen.  

                                                             
73 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 
74 Principles of corporate finance ninth edition  
75 Anbefaling om aktie investering  
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Den risikofrie rente 5.3.1.1 

Teoretisk er den risikofri rente lig med nulkuponrenten. Her antages der ingen konkurs- eller 

refinansieringsrisiko. Nulkupon-renterne skal have matchende løbetider med de pengestrømme, som skal 

tilbagediskonteres. Det er ikke muligt direkte at observere nulkuponrenten i markedet. Det anbefales 

derfor at benytte en 10-årig stående statsobligation som en approksimation til nulkuponrenten. I denne 

hovedopgave vælger jeg således at benytte en 10-årig stående dansk statsobligation som den risikofri 

rente.  

 Nedenfor i figur 5.11 ses de seneste fem års effektive renter på 10-årige danske statsobligationer.  

Figur 5.11 

  2007 2008 2009 2010 2011 Gns.  

Effektivrente  4,3 4,3 3,6 2,9 2,8 3,58 

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IMF  

Den risikofri rente er blevet estimeret ved et årsgennemsnit af den 10-årige stående statsobligation over en 

periode på de sidste 5 år. Gennemsnittet af de observerede renter vil blive benyttet som den risikofri rente. 

Den risikofrie rente ligger derfor på 3,58 %.  

Estimering af beta 5.3.1.2 

Investorernes afkastkrav bygger ifølge CAPM-modellen på en antagelse om, at der ønskes en risikopræmie i 

forhold til markedsporteføljen. Investorerne ønsker således at blive aflønnet for at påtage sig en øget risiko 

i forhold til markedet. Denne aflønning sker ifølge CAPM-modellen ved at estimere aktivets betaværdi. 

Betaværdien for markedsporteføljen vil ligge på 1, hvorfor et aktiv med en beta på over 1 vil have et 

afkastkrav højere end markedet.  

Er betaværdien derimod under 1, betragtes aktivet som mindre risikofyldt end markedet og afkastkravet vil 

være tilsvarende lavere. 

Standardproceduren for estimering af beta i CAPM-modellen bygger på en regressionsanalyse af afkastene 

på aktivet holdt op imod markedsafkastet. For en unoteret virksomhed kendes det historiske afkast dog 

ikke, hvorfor dette giver en række problemstillinger i forhold til estimeringen af betaværdien for ISS A/S.  

For at kompensere for de manglende historiske afkast har Aswath Damodaran stillet tre alternative forslag 

op til estimering af betaværdien i en unoteret virksomhed. Disse vil kort blive beskrevet nedenfor.  

 Brugen af sammenlignelige virksomheder. Denne metode benytter betaværdier fra 

sammenlignelige virksomheder til at bestemme betaværdien for den unoterede virksomhed.  
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 Brugen af fundamentale faktorer. Denne metode benytter sig af at regresser forskellige variabler i 

virksomheden overfor markedet. Disse variabler kan indbefatte driftsoverskud, bogført 

gæld/egenkapital, historisk indtjeningsvækst og bogførte aktiver.  

 Brugen af indtjenings beta. Denne metode benytter sig af en regressionsanalyse af indtjeningen og 

afkastet på markedet. 

I min hovedopgave vil jeg tage afsæt i den første af de tre modeller. Dette skyldes, at undersøgelser af 

Petersen, Plenborg og Schøler, 2006 viser, at denne metode er den mest udbredte i praksis og brugen af 

fundamentale faktorer vil kræve meget data, hvilket kan medføre en stor standardfejl i estimaterne. 

Yderligere viser empiriske undersøgelser fra Petersen, Plenborg og Schøler, 2006 at denne metode stort set 

ikke anvendes i praksis. Datasættet ved indtjenings beta vil være begrænset, hvorfor denne analyse vil have 

en ringe statistisk argumentation. 

Til estimering af metoden med sammenlignelige virksomheder skal der vælges en række virksomheder, der 

kan benyttes til dette. Som tidligere nævnt har ISS A/S en række større konkurrenter, det ville være 

nærliggende at kigge nærmere på.  

ISS A/S største konkurrenter er Securitas, G4S, Jones Lang Lasalle, Johnson Controls, Sodexo, Rentokil Initial 

og Compass. Nedenfor i figur 5.12 ses de respektive virksomheders Raw beta og Adjusted beta. De fulde 

udregninger for de respektive virksomheders betaværdier kan findes i bilag 5. 

Figur 5.12 

  Raw Beta Adj. Beta 

Compass Group  0,83 0,89 

Johnson Controls  1,37 1,25 

Jones Lang Lasalle  1,59 1,40 

Securitas 0,74 0,82 

Rentokil Initial  0,99 1.00 

G4S 0,60 0,73 

Sodexo 0,77 0,84 

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra www.Yahoo.com/finance 

 Alle betaværdierne er beregnet på baggrund af ugentlige afkast, hvilket forklares ved, at ugentlige 

intervaller oftest eliminerer dele af det støj, der opstår i forbindelse med benyttelse af f.eks. daglige afkast. 

Månedlige eller årlige afkast kunne også have været benyttet. Dette havde dog gjort datasættet betydeligt 

mindre og dermed også den statistiske argumentation mindre.  

http://www.yahoo.com/finance
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RAW Beta udtrykker den historiske betaværdi, der direkte kan aflæses ved regressionsanalysen. Hvorimod 

Adjusted Beta udtrykker forventningen til den fremtidige betaværdi. Adjusted Beta benytter også historiske 

afkast, men antager efterfølgende at betaværdien tilnærmer sig markedsgennemsnittet. Adjusted Beta 

beregnes som vist nedenfor76. 

                              

 Som det ses i figur 5.12 stiger de lave betaværdier, hvorimod de høje betaværdier falder imod 

markedsgennemsnittet. Denne hovedopgave vælger således at benytte Adjusted Beta fremadrettet.  

Værdierne i figur 5.12 er udtryk for virksomhedernes gearede beta, hvilket betyder, at disse værdier 

afspejler virksomhedens kapitalstruktur og dermed forholdet imellem egen- og fremmedkapital. Det er dog 

vigtigt at fastslå, at det er betaværdierne for virksomhedernes egenkapital, som skal benyttes, hvorfor det 

er nødvendigt at korrigere for den eventuelle fremmedkapital, der ligger i betaværdierne.  

Det viser sig i praksis, at dele af de finansielle rådgivere og Private Equity fonde korrigerer for den 

fremmedkapital, der ligger i de estimerede betaværdier. Konsekvensen heraf er, at den benyttede beta 

bliver forkert. Dette kan ultimativt resultere i en fejlagtig værdiansættelse af den ønskede virksomhed.  

Det viser sig også at størstedelen af de rådgivere og Private equity fonde, der korrigerer for den 

fremmedkapital, der ligger i betaværdien, benytter Miller og Modiglianis betarelation. Denne teori bygger 

på en antagelse om, at fremmedkapitalens andel af kapitalstrukturen forbliver konstant gennem hele 

virksomhedens levetid.  

Empiriske undersøgelser jfr. Petersen, Plenborg og Schøler, 2006 viser dog, at gælden vokser proportionalt 

med egenkapitalen, hvorfor Harris og Pringles betarelation er den korrekte til at korrigere for 

fremmedkapitalens andel af kapitalstrukturen, da denne teori bygger på en antagelse om at forholdet 

imellem egen- og fremmedkapitalen er konstant gennem hele virksomhedens levetid.  

Denne hovedopgave vil således benytte Harris og Pringles betarelation til korrektion af fremmedkapitalens 

andel i kapitalstrukturen i ISS A/S. Nedenfor ses betarelationen. 

                             
     

           
  

I figur 5.13 ses markedsværdierne af egenkapitalen og fremmedkapitalen. 

                                                             
76 http://libguides.babson.edu/content.php?pid=10456&sid=69436 
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Figur 5.13  

  
Markedsværdi af egenkapitalen 
i lokal valuta 

Markedsværdi af 
fremmedkapitalen i lokal valuta Gældsratio 

Compass Group 11 594 2 133 0,1839 

Johnson Controls  21 146 5 235 0,2476 

Jones Lang Lasalle 2 563 1 100 0,4291 

Securitas  21 684 8 560 0,3948 

Rentokil Initial  11 370 1 170 0,1029 

G4S 9 585 2 055 0,2144 

Sodexo 8 458 2 508 0,2965 

Kilde: Egen tilvirkning  

Da det er markedsværdierne fra de respektive selskaber, der skal benyttes, er disse blevet estimeret på 

følgende måde: markedsværdien af egenkapitalen er fundet ved at gange aktiekursen pr. 31-12-2011 med 

antallet af udestående aktiver.  

Markedsværdien for fremmedkapitalen er fundet ved at gennemgå de respektive selskabers regnskaber og 

udlede hvilke dele af gælden, der lå som bankfinansiering og hvilken, der var finansieret via 

virksomhedsobligationer.  

Bankfinansieringen er benyttet som denne er oplyst i regnskabet. For den del af fremmedfinansieringen der 

ligger i udstedelse af obligationer er følgende formel benyttet til at frembringe et estimat for 

markedsværdien af gælden. 

                                    
  

 
          

     
  

                        

          
 

Aswath Damodaran argumenter for, at man kan bruge ovenstående formel som en måde at frembringe en 

tilnærmet markedsværdi af fremmedkapitalen77. Derfor har jeg valgt at benytte den formel som et estimat 

af fremmedkapitalens markedsværdi.  

Efter at have frembragt markedsværdierne og gældsration benyttes disse til at afgeare den frembragte 

betaværdi, hvorefter den gennemsnitlige ugearede betaværdi benyttes som ISS A/S ugearede beta. 

Nedenfor gives et enkelt eksempel på en afgearing af betaværdien. De øvrige betaværdier er frembragt på 

samme måde.  

                                                             
77 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Nedenfor i figur 5.14 ses de samlede betaværdier for egenkapitalerne i de respektive selskaber, samt 

gennemsnittet.  

Figur 5.14 

  Ugearede beta 

Compass Group  0,75 

Johnson Controls  1,00 

Jones Lang Lasalle  0,98 

Securitas 0,59 

Rentokil Initial  0,90 

G4S 0,60 

Sodexo 0,65 

Gennemsnit  0,78 

Kilde: Egen tilvirkning  

ISS A/S ugearede beta kan således bestemmes til 0,78. Efterfølgende skal den ugearede beta geares med 

den gældsratio, som ISS A/S ønsker.  

Der findes to måder at frembringe den ønskede gældsratio på.  

Den ene er ved at bestemme den optimale WACC, hvorved kapitalomkostningerne ligger på det lavest 

mulige niveau. Her løber man imidlertid ind i et cirkulationsproblem. Det ligger dog udenfor denne opgaves 

formål at bestemme den optimale WACC, hvorfor denne måde ikke benyttes.  

Den anden metode bygger på, at virksomheden, der skal værdiansættes, tilnærmer sig den gennemsnitlige 

kapitalstruktur i branchen. Denne metode vil  blive benyttet i denne opgave.  

Som gennemsnit benyttes de største konkurrenters gældsratio. Den gennemsnitlige gældsratio og dermed 

branchegennemsnittet bestemmes således til 0,2670. Herefter kan ISS A/S gearede beta bestemmes ud fra 

nedenstående formel. 

                                 

                      

ISS A/S gearede beta kan således bestemmes til 0,95. 
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Aswath Damodaran argumenter for, at der bør tages højde for, at ejerne af unoterede virksomheder har en 

meget stor del af deres formue liggende i virksomheden, hvorfor deres investeringsportefølje ikke er 

veldiversificeret. Derfor bør der tages højde for totalbeta i stedet den normale beta.  

Her vælger jeg at se bort fra dette, grundet at der er tale om en IPO transaktion, hvor ISS A/S bliver 

børsnoteret. Dette medfører, at investorerne vurderes at være veldiversificeret og derfor kun aflønnes for 

den systematiske risiko.   

Afkastkravet til markedet 5.3.1.3 

CAPM-modellen tager udgangspunkt i markedsporteføljen, hvor der investeres i alle mulige aktiver. Denne 

markedsportefølje er baggrund for, at investor er veldiversificeret i sin investering. Denne 

markedsportefølje findes dog ikke, og der kan derfor ikke investeres i denne. Hvilket Roll 1977 også i sin 

kritik af markedsporteføljen kommer ind på.  

Han argumenterer for, at der bør vælges at bredt markedsindeks som en approksimation for 

markedsporteføljen. Her vælger jeg således at benytte S&P 500 som markedsporteføljen, hvilket også blev 

benyttet i udledning af betaværdien for ISS A/S.  

I praksis findes der en række metoder til at bestemme afkastkravet til markedet og dermed 

markedsporteføljen.  

Den første metode omhandler, at aktører i markedet bliver spurgt til deres forventninger til 

markedsafkastet og dette bestemmes ud fra deres respons. Price Waterhouse Coopers laver løbende disse 

undersøgelser og har i en nylig udgivet undersøgelse (2010) anslået, at markedsafkastet ligger omkring 4,9 

%.  

Denne type undersøgelser bør dog ikke stå alene som bestemmelse af afkastkravet til markedet. 

Baggrunden er, at undersøgelserne bygger på tilfældigt udvalgte respondenter, og at metoden har et 

meget subjektivt skær.  

Den anden metode er, at det historiske afkastkrav til markedet benyttes som det fremtidige afkastkrav til 

markedet. Her har Parum (2001) estimeret det historiske afkastkrav på det danske aktiemarked til ca. 3 %. 

Denne metode bygger dog på en kraftig antagelse om, at det historiske afkast er lig med det fremtidige78.  

                                                             
78 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 



Mads Jensen  Opgave nr.34 HD(F) 

75 
 

Den sidste metode omhandler den implicitte risikopræmie, som beregnes ved hjælp af for eksempel 

residualindkomstmodellen. Denne metode stiller endog store krav til præcisionen i estimatet for 

afkastkravet til markedet79.  

Der findes således ikke et entydigt svar på, hvorledes afkastkravet til markedet fastsættes. Det bemærkes 

dog, at Price Waterhouse Coopers estimerer et afkastkrav på omkring 5 %, og at Ole Sørensen, 2008 

anbefaler, at afkastkravet bør ligge et sted imellem 4 og 6 %. 

Jeg vælger at benytte et afkastkrav til markedet på 6 %, pga. at vi på nuværende tidspunkt bevæger os i et 

meget risikofyldt marked, hvorfor det forventes, at investorerne kræver et højere afkast end tidligere.  

Samlet afkastkrav til egenkapitalen 5.3.1.4 

Efter at have analyseret alle underpunkterne i CAPM-modellen kan afkastkravet for egenkapitalen i ISS A/S 

nu beregnes ved at fylde alle de frembragte værdier ind i formlen.  

                                                       

                                             

Som det ses ud fra ovenstående, kan ISS A/S afkastkrav til egenkapitalen bestemmes til 9,28 %. 

 Afkastkravet til fremmedkapitalen 5.3.2 

Efter at have gennemgået afkastkravet til egenkapitalen er denne hovedopgaves ide at fortsætte til 

bestemmelse af afkastkravet til fremmedkapitalen.  

Afkastkravet til fremmedkapitalen skal som pengestrømmene fra driftsaktiverne også måles på ”efter skat 

basis”. Nedenfor ses, hvorledes afkastkravet til fremmedkapitalen bestemmes.  

                                               

De enkelte underpunkter vil blive analyseret nedenfor.  

Den risikofrie rente er tidligere i opgaven blevet estimeret og vil derfor fortsat vær 3,58 %.  

Det selskabsspecifikke risikotillæg 5.3.2.1 

Virksomheders fremmedkapital kan ikke betragtes som en risikofri investering, hvorfor den risikofrie rente 

ikke kan benyttes som udtryk for den låneomkostning, ISS A/S kan låne penge til.  

                                                             
79 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 
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Investorerne kræver således et risikotillæg for at låne virksomheden penge. Dette risikotillæg kan 

bestemmes på flere måder.  

Den første metode tager sit afsæt i den seneste udstedelse af obligationer og den tilhørende rente. Denne 

metode lider dog af, at de fleste unoterede virksomheder ikke har tilstrækkelige likvide obligationer til at 

kunne finde renten på de bagvedliggende obligationer.  

Den anden metode tager afsæt i den seneste kreditvurdering fra kreditvurderingsbureauerne f.eks. 

Standard and Poors, Moodys og Fitch. Denne metode er mere robust end den ovenstående.  

Den sidste metode benytter en systematisk kreditvurdering, denne bygger på nøgletallet Interest Coverage 

Ratio80. 

Grundet at ISS A/S forventes at ændre i kapitalstrukturen, kan ingen af de ovenstående metoder direkte 

benyttes. Det observeres dog ifølge Damodarans syntetiske kreditvurdering, at ISS A/S vil få karakteren B- 

og have et risikotillæg på 4,25 %. Hvorimod de to kreditvurderingsinstitutter Standard and Poors og 

Moodys har henholdsvis karakteren: 

 Standard and Poors: BB- 

 Moodys: B2 

De to kreditvurderingsinstitutter har i to uafhængige kreditvurderinger vurderet, at en opjustering af IIS A/S 

kreditværdighed kunne komme på tale ved den forsøgte børsnotering i 201181. Ved denne børsnotering 

havde ISS A/S en intention om at nedbringe fremmedkapitalen.  

Med dette i mente vurderes det realistisk at ISS A/S opnår en højere karakter via Damodarans 

karakterskala. Det vurderes realistisk, at ISS A/S kan stige en karakter, hvilket, som vist nedenfor i figur 

5.15, ville kunne give en karakter på B. 

 

 

 

 

 

                                                             
80 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
81 Moodys kreditvurdering 18-02-2011 og Standard and Poors kreditvurdering 18-02-2011 
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Figur 5.15 

If interest 

coverage 

ratio is       

> ≤ to Rating is Spread is 

-100 000 0,199999 D 10,00 % 

0,2 0,649999 C 7,50 % 

0,65 0,799999 CC 6,00 % 

0,8 1,249999 CCC 5,00 % 

1,25 1,499999 B- 4,25 % 

1,5 1,749999 B 3,25 % 

1,75 1,999999 B+ 2,50 % 

2 2,499999 BB 2,00 % 

2,5 2,999999 BBB 1,50 % 

3 4,249999 A- 1,25 % 

4,25 5,499999 A 1,00 % 

5,5 6,499999 A+ 0,80 % 

6,5 8,499999 AA 0,50 % 

8,50 100 000 AAA 0,20 % 

  Kilde: Aswath Damodarans hjemmeside http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Ved karakteren B ville ISS A/S opnå et risikotillæg på 3,25 % i forhold til den risikofrie rente. Dette 

risikotillæg vurderes ud fra kreditvurderingen fra kreditvurderingsinstitutterne og Damodarans risikotillæg 

realistisk.  

ISS A/S virksomhedsspecifikke risikotillæg vurderes derfor til 3,25 %.  

Samlet afkastkrav til fremmedkapitalen 5.3.2.2 

Efter at have gennemgået underpunkterne i estimering af afkastkravet til fremmedkapitalen kan det 

endelige afkastkrav efter skat nu fastsættes.  

Som tidligere beskrevet i opgaven vil den fremtidige skatteprocent ligge på 25 %, hvorfor denne også bliver 

benyttet til denne udregning.  

                                                             

                                             

Som det ses kan ISS A/S afkastkrav til fremmedkapitalen estimeres til 5,12 efter skat. Dette afkastkrav vil 

således blive benyttet fremadrettet i opgaven. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Sammenfatning af WACC 5.3.3 

De to afkastkrav er nu gennemgået og kan nu herefter benyttes til at bestemme den samlede WACC for ISS 

A/S.  

Dette gøres ved at vægte de to afkast med forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. Nedenfor ses 

den samlede WACC for ISS A/S.  

                                          

                   

Som det ses, kan ISS A/S WACC bestemmes til 7,47 %. Denne vil således blive benyttet til 

tilbagediskontering af cash flowet senere i værdiansættelsen.  

  



Mads Jensen  Opgave nr.34 HD(F) 

79 
 

Delkonklusion 5.4 

Budgettet blev foretaget på de enkelte værdidrivere, hvilket blev gjort for at give disse den fornødne fokus 

på de enkelte finansielle værdidrivere. Budgetperiodens længde blev fastsat til 10 år, hvilket skyldes, at det 

vurderes svært at lave et budget, der er længere, men samtidig ville en kortere budgetperiode heller ikke 

fange hele konkurrencefordelsperioden.  

Denne konkurrencefordelsperiode blev i ISS A/S tilfælde sat til at løbe til 2015, hvorefter den langsomt 

aftager. Det vurderes dog igennem stort set hele budgetperioden, at ISS A/S overperformer i forhold til 

markedet.  

Konkurrencefordelen skal primært ses i lyset af ISS A/S unikke service udbud og den øgede fokus, der er på 

integrerede Facility service ydelser. ISS A/S formår yderligere at forøge overskudgraden som følge af 

omstruktureringer. Det forventes dog at ISS A/S overskudgrad vil komme under pres som følge af stigende 

lønninger. Disse forventes ikke at udmønte sig i prisstigninger for kunderne.  

Aktivernes omsætningshastighed forventes at kunne blive forbedret en smule som følge af det fortsatte 

fokus på Cash Conversion.  

Forbedringen forventes dog kun at være begrænset, da ISS A/S fra tidligere år har formået at øge denne. 

Skattesatsen forventes at stige til 25 %, som følge af, at fordele ved udenlandskbeskatning bortfalder.  

ISS A/S er som alle andre virksomheder også underlagt den generelle markedsvækst, hvorfor det blev 

estimeret, hvorledes denne ville se ud på de markeder, som ISS A/S opererer på. Den reelle BNP vækst vil 

således blive benyttet som vækstraten i terminalværdiperioden.  

For at kunne bestemme markedsværdien af ISS A/S er det nødvendigt at definere de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. Disse blev gennemgået via CAPM-modellen, hvor den risikofrie rente 

blev estimeret ud fra den effektive rente på en stående 10-årig dansk statsobligation.  

Betaværdien for ISS A/S blev bestemt ud fra de øvrige konkurrenters gennemsnitlige betaværdier. Disse 

værdier blev korrigeret for den fremmedkapital, der lå i disse. Hvilket blev gjort for at kunne geare 

betaværdien med ISS A/S fremtidige kapitalstruktur.  

Det blev konkluderet, at der ikke findes en entydig måde, hvorpå afkastkravet til markedet kan defineres, 

hvorfor det blev valgt at estimere dette ud fra Price Waterhouse Copers undersøgelser og en generel 

anbefaling.  
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Afkastkravet til fremmedkapitalen kan findes ud fra tre overordnede metoder, ingen af disse er dog 

velegnede til bestemmelse af afkastkravet ved en ændring i kapitalstrukturen, hvorfor afkastkravet er 

fundet ved at anvende en syntetisk kreditvurdering, sammenholdt med en vurdering fra de to 

kreditvurderingsinstitutter Standard and Poors og Moodys.  

WACC´en for ISS A/S kunne herefter bestemmes til 7,74 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mads Jensen  Opgave nr.34 HD(F) 

81 
 

6. Værdiansættelsen  

Efter at have opstillet budgetforudsætningerne er det nu hovedopgavens præmis at fortsætte til selve 

værdiansættelsen af virksomheden ISS A/S. Som tidligere nævnt vil selve værdiansættelsen tage 

udgangspunkt i de to værdiansættelsesteorier: 

 Discounted Cash Flow modellen eller i daglig tale DCF-modellen og  

 Residualindkomst modellen eller i daglig tale RIDO-modellen.  

Nedenfor vil modellerne kort blive gennemgået, hvorefter værdiansættelsen vil blive foretaget. 

Afsnittet sluttes med scenarie analyse hvor værdierne i modellerne prøves i forskellige scenarier og 

slutteligt en relativ værdiansættelse via forskellige multipler.  

Værdiansættelses teori 6.1 

DCF-modellen har en meget fremtrædende plads indenfor finansieringsteori. Denne kan benyttes til at 

bestemme værdien af egenkapitalen (FCFE-modellen) eller virksomhedsværdien (FCFF-modellen). Begge 

disse værdiansættelser tager udgangspunkt i cash flowet fra driftsaktiviteten.  

Forskellen på de to modeller består i at FCFE-modellen fratrækker det cash flow, der tilhører 

virksomhedens långivere, således at det resterende cash flow er forbeholdt aktionærerne. Ved at anvende 

denne model skal der løbende budgetteres med finansieringsaktiverne.  

FCFF-modellen har samme opbygning, dog tilbagediskonteres dets samlede cash flow til aktionærer og 

långivere uden hensyntagen til, hvem dette tilhører. Efterfølgende fratrækkes de nettofinansielle 

forpligtelser. 

 I denne opgave vælges at benytte FCFF-modellen. Dette gøres, fordi det vurderes, at 

finansieringsaktiviteten ikke er værdiskabende. Værdien vurderes således kun at blive skabt via 

driftsaktiviteten. Yderligere er FCFF-modellen mere praktisk anvendelig i virksomheder, der skifter 

kapitalstruktur. Nedenfor ses FCFF-modellen. 

  
   

     
         

  
       

                  
      

 

   

 

FCFF-modellen er bygget op af en budgetperiode og en terminalværdiperiode. Langt størstedelen af 

værdien ligger i terminalværdiperioden82. Derfor kan der forekomme store udsving i virksomhedsværdien 
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ved relativt små ændringer i terminalværdiperioden. Ved en grundig budgettering af virksomheden opnås 

der stor indsigt i den valgte virksomhed og hvilke parametre, der kan påvirke værdiansættelsen. Dette er 

også bevæggrunde for at denne teori er blevet valgt.  

RIDO-modellen er pendanten til FCFF-modellen, der blev beskrevet ovenfor. Denne kan på samme måde 

beregne værdien af den samlede virksomhed. RI-modellen er således pendanten til FCFE-modellen. Jeg 

vælger således at forsætte med RIDO-modellen til bestemmelse af værdien af ISS A/. Nedenfor ses 

modellen.  

  
          

     
         

 
       

                  
 

 

   

      

RIDO-modellen bygger på den bogførte værdi af egenkapitalen, hvilket forklarer, hvorfor der ikke kan 

optræde dirty surplus poster i budgetperioden. Modellen er bygget op som ved FCFF-modellen af en 

budgetperiode og en terminalværdiperiode. Dog spiller terminalværdiperioden ikke en så stor rolle som 

ved FCFF-modellen. RIDO-modellen har den svaghed, at den bygger på diffuse regnskabskonventioner og 

eventuelt regnskabsmanipulation fra ledelsens side.  

Som beskrevet ovenfor lider begge modeller af fordele og ulemper, derfor vælger jeg her at benytte begge 

modeller for at minimere eventuelle fejl ved modellerne.  

Værdiansættelse 6.2 
Efter at have gennemgået værdiansættelsesmodellerne kan selve værdiansættelsen af ISS A/S nu 

gennemføres. Værdiansættelsen vil blive foretaget pr. 31.12.2011.  

FCFF-modellen  

For at kunne værdiansætte ISS A/S via FCFF-modellen er det nødvendigt at bestemme det cash flow, der 

genereres. Nedenfor i figur 6.1 ses udregningerne af ISS A/S Cash flow.  
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Figur 6.1 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Tid  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
          

  

Ændring af Nettoomsætning  6,44 % 6,45 % 6,45 % 6,45 % 5,86 % 5,26 % 4,67 % 4,08 % 3,49 % 2,90 % 2,90 % 

Nettoomsætning  82.647 87.974 93.645 99.683 105.520 111.075 116.264 121.009 125.231 128.860 132.593 

DO efter skat  4 029 4 289 4565 4 860 4 748 4 998 5 232 5 445 5 635 5 799 5 967 

  
          

  

Kerne AOH 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Kerne nettodriftsaktiver (Kerne 
NDA) 33.059 35.190 39.019 41.534 43.967 46.281 48.444 50.420 52.180 53.692 55.247 
Ændring af Kerne 
nettodriftsaktiver 767 2 131 3 829 2 516 2 432 2 314 2 162 1 977 1 759 1 512 1 556 

FCFF (DO-Ændring af Kerne NDA) 3 262 2 158 736 2 344 2 316 2 684 3 069 3 469 3 876 4 287 4 411 

Kilde: Egen tilvirkning  

For at kunne frembringe nutidsværdierne af cash flowet, skal dette tilbagediskonteres med WACC´en. 

Derfor ses nedenfor i figur 6.2 det tilbagediskonterede cash flow og et udsnit af værdiansættelsen af ISS 

A/S.  

Figur 6.2 

PV FCFF (Budgetperioden) 17 881 

PV FCFF (Terminalværdien) 38 147 

Enterprice Value FCFF 56 028 

Netto finansielle aktiver  -14 959 

Minoritetsinteresser -21 

Options overhang -170 

Equity Value FCFF 40 877 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Via den strategiske analyse og regnskabsanalysen med efterfølgende budgettering kan værdien af ISS A/S 

via FCFF-modellen bestemmes til 40 877 mio. kr. Dette svarer til en pris pr. aktie på 408,77 kr.  

Som det ses ovenfor er prisen korrigeret for markedsværdien af minoritetsinteresser og options overhang. 

Minoritetsinteresserne er fundet ved forholdet imellem de bogførte værdier af kerne driftsaktiverne og 

minoritetsinteresserne, hvorfor denne er omregnet til markedspris som vist nedenfor i figur 6.383. 
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Figur 6.3 

Bogført værdi af minoritetsinteresser     12 

Bogført værdi af kerne NDA     32 291 

Minoritetsinteressernes andel af kerne NDA   0,00037162 

 Kilde: Egen tilvirkning  

Det bemærkes yderligere at de aktiebaserede vederlæggelser også kaldet options overhang, er fratrukket 

Enterprice value.  

Dette options overhang knytter sig til warrants, der er tildelt direktion og nøglemedarbejdere. De tildelte 

warrants kan konverteres til en aktie i FS Invest S.ár.l., som er de sælgende aktionærers direkte 

moderselskab.  

Da dette selskab også er unoteret, og prisen på selskabets aktier ikke er kendt, er Options overhanget 

derfor estimeret ud fra ISS A/S prospekt, hvor det oplyses, at deltagerne i warrantsprogrammet vil opnå en 

kontant udbetaling svarende til nedenstående aktieandel af ISS A/S aktierne ved de respektive 

udbudskurser. Figur 6.4 viser medarbejdernes aktieandele ved de respektive udbudskurser. 

Figur 6.4 

        
Lavest 
udbudskurs 

Middel 
udbudskurs 

Højeste 
udbudskurs 

Udstedte aktier  
  

  233 000 001 213 191 491 198 518 520 
Medarbejdernes andel af aktierne ved udnyttelse af 
warrantprogram 884 137 855 138 969 868 
Medarbejdernes andel af udstedte 
aktier     0,003795 0,004011 0,004163 

 Kilde: Egen tilvirkning  

Denne værdiansættelse forudsætter således, at der opnås en andel af aktier svarende til den højeste 

udbudskurs. Options overhanget er derfor udregnet på følgende måde: 

                                 

RIDO-modellen  

For at kunne værdiansætte ISS A/S via RIDO-modellen skal det overnormale overskud eller 

residualindkomsten findes. Nedenfor i figur 6.3 ses ISS A/S beregning af ISS A/S’s residualeoverskud. 
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Figur 6.5 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Tid  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
          

  

Ændring af Nettoomsætning  6,44 % 6,45 % 6,45 % 6,45 % 5,86 % 5,26 % 4,67 % 4,08 % 3,49 % 2,90 % 2,90 % 

Nettoomsætning  82 647 87 974 93 645 99 683 105 520 111 075 116 264 121 009 125 231 128 860 132 593 

DO efter skat  4 029 4 289 4 565 4 860 4 748 4 998 5 232 5 445 5 635 5 799 5 967 

  
          

  

Kerne AOH 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Kerne nettodriftsaktiver 
(Kerne NDA) 33 059 35 190 39 019 41 534 43 967 46 281 48 444 50 420 52 180 53 692 55 247 
Ændring af Kerne 
nettodriftsaktiver 767 2 131 3 829 2 516 2 432 2 314 2 162 1 977 1 759 1 512 1 556 

RIDO (DO-Kerne NDAx 
WACC) 1 391 1 588 1 690 1 672 1 355 1 406 1 451 1 488 1 516 1 536 1 580 

Kilde: Egen tilvirkning  

Efter at have fundet residualeoverskuddet skal dette som ved FCFF-modellen tilbagediskonteres med 

WACC´en. Nedenfor ses tilbagediskonteringen af residualoverskuddet og et udsnit af værdiansættelsen af 

ISS A/S ved benyttelse af RIDO-modellen.  

Den samlede værdiansættelse ved brugen af FCFF- og RIDO-modellen kan findes i bilag 6. 

Figur 6.6 

PV RIDO (Budgetperioden) 10 071 

PV RIDO (Terminal værdi) 13 665 

Kerne nettodriftsaktiver 32 291 

Enterprice Value RIDO 56 028 

Netto finansielle aktiver -14 959 

Minoritetsinteresser  -21 

Options overhang -170 

Equity Value RIDO 40 877 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det ses ovenfor er minoritetsinteresserne og optionsoverhanget fratrukket værdien. Derudover er 

kernenettodriftsaktiverne tillagt, hvilket gør, at værdien i terminalperioden bliver mindre.  

Ud fra ovenstående kan prisen på ISS A/S ved brugen af RIDO-modellen bestemmes til 56 028 mio. kr., 

hvilket giver en pris pr. aktie på 408,77 kr.  

Som det ses giver FCFF- og RIDO-modellen samme Enterprice value på 56 028 mio. kr. Modellerne giver 

samtidig ens Equity value på 40 877 mio. kr.  
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Markedsværdien af fremmedkapitalen er fremkommet ved at benytte den gennemsnitlige kapitalstruktur i 

branchen på 26,70 % fremmedkapital og 73,30 % egenkapital. Ved benyttelse af denne kapitalstruktur er 

markedsværdien af fremmedkapitalen som vist nedenfor  

                                      

 Scenarieanalyse 6.3 

I en værdiansættelse indgår der mange forskellige variable, der alle har indflydelse på den fundamentale 

værdi af virksomheden. I realiteten kan alle inputs prøves af i forskellige scenarier. Oftest vælges dog at 

prøve de væsentligste finansielle værdidrivere.  

Som nævnt i budgetteringer har ISS A/S et mål om at forøge driftsmarginen og dermed overskudgraden. 

Det vil ske gennem omstruktureringer af medarbejderne. I regnskabsanalysen blev det beskrevet, at en 

ændring af overskudgraden vil have den største indvirkning på egenkapitalens forrentning.  

Der er således interessant at undersøge, hvilken indvirkning en ændring af overskudgraden har på selve 

værdiansættelsen.   

Med ISS A/S´ status som unoteret virksomhed, vil betaværdien være udsat for en vis usikkerhed. Dette 

bunder primært i, at virksomhedens aktieafkast ikke kan observeres i markedet, og at der derfor ikke kan 

laves en direkte beregning af beta. Derfor er det interessant at undersøge, hvilken indvirkning ISS A/S´ 

betaværdi vil have på værdiansættelsen.  

ISS A/S´ betaværdi vil derfor blive prøvet i scenarieanalysen. 

Nedenfor i figur 6.7 ses de to variablers indvirkning på værdiansættelsen af ISS A/S. 

Figur 6.7 

      Overskudgrad 

  
  

Best Base Worst 

  
  

 +0,5 % 0 %  -0,5 % 

W
A

C
C

 Best  0,85 69 905 61 631 54 097 

Base  0,95 63 538 56 028 49 136 

Worst  1,05 58 168 51 302 44 954 

Kilde: Egen tilvirkning  

Overskudgraden er i worst case faldet med 0,5 % -point og i best case er overskudgraden steget med 0,5 % 

-point i hele budget- og terminalværdiperioden.  
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Ændring i beta er en lille smule anderledes. Her har best case den laveste beta med -0,1. Dette gør 

tilbagediskonteringen mindre hård og dermed forøges værdien. Omvendt er det for worst case, her er 

betaværdien højere, hvilket medfører en hårdere tilbagediskontering og dermed en mindre pris.  

Prisen på ISS A/S´ enterprice value svinger fra 44.954 mio. kr. til 69.905 mio. kr. Det er en prisdifference på 

intet mindre en 24 951 mio. kr. Denne forholdsvis store prisdifference er fremkommet med få ændringer i 

de respektive variabler. Det kan således konkluderes at FCFF- og RIDO-modellen er meget følsomme 

overfor ændringer i variablerne.  

Ovenstående forskelle i prisen illustrerer, hvorfor to analytikere kan have meget forskellige opfattelser af, 

hvad en aktie skal koste, og om denne er over- eller undervurderet.    

Prismultipler 6.4 

Som et alternativ til FCFF- og RIDO-modellen kan man anvende prismultipler. Disse modeller er meget 

simple i forhold til FCFF- og RIDO-modellernes mere komplicerede tilgang. Prismultiplerne benytter sig af et 

minimum af information og analyse, da de er udtrykt ved simple nøgletal fremkommet af forholdet mellem 

markedsprisen og en værdiindikator fra årsregnskabet84.  

Prismultiplerne tager deres afsæt i, at to identiske aktiver skal handles til samme pris. For at kunne finde 

denne type aktiver skal der identificeres en peer-group af sammenlignelige virksomheder inden for samme 

branche. Herefter vælges hvilke værdiindikatorer, der benyttes til værdiansættelsen. Ved selve 

værdiansættelsen benyttes et gennemsnit af multiplerne for at finde prisen på den ønskede virksomhed85.  

Værdiansættelsen af ISS A/S vil blive foretaget via de største konkurrenter til ISS A/S. Disse er tidligere 

blevet benyttet til beregninger som f.eks. beta. Følgende multipler vil blive benyttet til at prisfastsætte ISS 

A/S: 

 Markedspris over salg (P/S).  

 Markedspris over bogført værdi (P/B). 

 Markedspris over indtjening (P/E).  

Nedenfor i figur 6.8 ses de respektive virksomheders multipler.  

 

 

                                                             
84 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 
85 ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse- en praktisk tilgang” 
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Figur 6.8 

  P/S P/E P/B 

Sodexo 0,72 14,22 4,05 

G4S 1,57 35,27 7,17 

Compass 0,95 20,58 4,47 

Johnson Controls 0,97 10,86 2,02 

Securitas 0,49 8,72 3,38 

Jones Lang Lasalle 0,94 17,89 1,76 

Rentokil 1,95 78,63 -35,85 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af de respektive virksomheders regnskaber og 

markedspriser pr. 31.12.2011 

Det bemærkes, at Rentokils prismultipler opnår meget ekstreme værdier. Det vurderes derfor, at disse ikke 

er udtryk for et retvisende billede for Facility service branchen, hvorfor Rentokils tal ikke vil blive benyttet i 

den fremadrettede analyse.   

Nedenfor i figur 6.9 ses de gennemsnitlige multipler og selve værdiansættelsen af ISS A/S.  

Figur 6.9 

  
Gns. 
Multipler ISS A/S Værdi af ISS A/S 

P/S (omsætning) 0,94 77 644 73 062 

P/E (overskud) 17,92 4 165 74 656 

P/B (egenkapital) 3,81 2 070 7 887 

Samlet værdi for ISS 
A/S     51 869 

Kilde: Egen tilvirkning  

Multipelanalysen giver en Enterprice value på ISS A/S på 51.869 mio. kr. Multipelanalysen ligger 

overraskende tæt på værdiansættelsen ved hjælp af FCFF- og RIDO-modellen. Selv om en difference på 

omkring 4 mia. kr. kan synes af meget, blev det vist i scenarieanalysen, at der med forholdsvis små 

ændringer i variablerne kan forekomme store ændringer i prisen.   

Som beskrevet i den strategiske analyse er ISS A/S inde i en konkurrencefordelsperiode, som kan være en 

forklarende faktor på differencen imellem de to analysemetoder. Korrigeres der for denne 

konkurrencefordel, og følger ISS A/S blot markedsvæksten, vil Enterprice vaulen på ISS A/S via FCFF- og 

RIDO-modellen ligger på 54,7 mia. kr., hvilket må betegnes som en beskeden difference imellem de to 

analysemetoder.  
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Denne multipelanalyse er således med til at bekræfte, at prisen på ISS A/S må befinde sig omkring den 

beregnede pris via FCFF- og RIDO-modellen.  
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Delkonklusion 6.4 
Værdiansættelsen af ISS A/S tog sit udgangspunkt i de to værdiansættelses modeller FCFF- og RIDO-

modellen. Her skal det tidligere fundne budget benyttes og de respektive værdier skal tilbage diskonteres 

med WACC´en. Ved at anvende begge metoder sikre man at dele af svaghederne fra respektive modeller 

illimineres. FCFF-modellen har svagheder overfor den meget kraftige værditilvækst der sker i 

terminalværdiperiode, hvorimod at RIDO-modellen har en mindre eksponering imod 

terminalværdiperioden. RIDO-modellen har sine svagheder overfor defuse regnskabskonventioner, 

hvorimod FCFF-modellen på samme måde er underlagt disse.  

Ved anvendelse af de to modeller kunne prisen på ISS A/S Enterprice Value bestemmes til 56028 mio. kr. 

Efter skal de minoritetsinteresserne nettofinansielle forpligtelser og options overhang fratrækkes for at 

frembringe Equity Valuen. Denne kan for ISS A/S bestemmes til 40877 mio. kr. Hvilket svar til en aktie pris 

på 408,77 kr. 

For at undersøge robustheden i FCFF- og RIDO-modellen blev de der foretaget en scenarieanalyse der skulle 

undersøge hvor robust selve værdiansættelsen er overfor ændringer i udvalgte variabler. Scenarieanalysen 

omhandlede i dette tilfælde overskudgraden og betaværdien. Overskudgraden blev valgt grundet dennes 

kraftige indvirkningen på egenkapitalens forrentningen. Beta blev valgt grundet at denne variabel er 

forholdsvis svær at frembringe grundet ISS A/S status som unoteret virksomhed. Scenarie analysen viste at 

der forekommer kraftige udsving ved selv mindre ændringer i de underliggende variabler.  

Som et alternativ til det mere omfattende værdiansættelses modeller kan der benyttes prismultipler. Disse 

er simple nøgletal der anvender markedsprisen over en værdiindikator fra årsregnskabet. ISS A/S´ største 

konkurrenter blev benyttet som peer group. Denne analyse metode frembragte en Enterprice Value på ISS 

A/S på 51869 mio. kr. Denne difference imellem analysemetoderne kan stort set forklares via den 

konkurrence fordel ISS A/S vurderes at være inde i. Multipel analysen er således med til at understøtte 

prisen fra FCFF- og RIDO-modellen.   
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7. Konklusion 
For at kunne værdiansætte en unoteret virksomhed som ISS A/S er det nødvendigt at bestemmes hvilket 

værdiansættelses tilgang der bør benyttes. For at opnår den mest præcise værdiansættelse blev der 

argumenteret for at vælge FCFF- og RIDO-modellerne. Dette indbefatter et forholdsvist omfattende analyse 

arbejder. Startende med den strategiske analyse, der havde til formål at frembringe de ikke finansielle 

værdidrivere der påvirker ISS A/S.  

Omverdensanalysen fandt frem til at ISS A/S omverden fandt frem til at ISS A/S er afhængige af den 

fremtidige udlicitering der sker fra det offentlige og de private virksomheder. Det forventes også at den 

fremtidige vækst for Facility markedet skulle findes her. Branche analysen klarlagde at der er at er tale om 

en branche med meget små adgangsbarrierer, hvorfor antallet af konkurrenter er meget stort. De største 

konkurrenter blev dog fundet sammen med deres respektive markedsandel. Den interne af den strategiske 

analyse kom frem til at ISS A/S via sit unikke service udbyd har en konkurrence fordel i forhold til de øvrige 

konkurrenter på markedet.  

Den historiske regnskabsanalyse havde til formål at finde de finansielle værdidrivere der historisk har 

drevet væksten i ISS A/S. For at kunne finde de finansielle værdidrivere er en reformulering af de finansielle 

opgørelser en nødvendighed.  

Selve regnskabsanalysen blev foretaget via Dupont pyramiden, driftssiden har ISS A/S formået at skabe en 

svingende men dog positiv ROIC. Hvilket primært kan henføres til overskudgraden. Med status som 

unoteret virksomhed, der er blevet afnoteret via en LBO manøvre vægter finansieringssiden i dupont-

pyramiden meget hos ISS A/S. Hvorfor dennes negative bidrag til egenkapitalens forrentning vægter tungt. 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen gjorde det herefter muligt at lave budgetteringen. Der blev 

argumenter for en budgetperiode på 10 år, for at kunne fange hele ISS A/S konkurrencefordelsperiode. Ud 

over en budgettering af de finansielle værdidrivere blev også underpunkterne i WACC´en budgetteret. Da 

ISS A/S er en unoteret virksomhed kan markedsdataene ikke direkte aflæses. Hvorfor det er nødvendigt at 

finde alternative metoder til fremskaffelse af disse. Da det er sigtet med denne opgave at tage stilling til en 

børsnotering blev der taget udgangspunkt i en række sammenlignelige virksomheder for at bestemme beta 

og afkastkravet til fremmedkapitalen. Det vurderes ligeledes at ISS A/S ville nedbringe de finansielle 

forpligtelser og tilnærme sig den gennemsnitlige kapitalstruktur i branchen.  

Værdiansættelsen af ISS A/S blev som tidligere nævnt foretaget via FCFF- og RIDO-modellen. Begge 

modeller blev benyttet for at udnytte deres respektive styrkesider. Ved en børsnotering vurderes ISS A/S 

Equity Value at ligge på 40877 mio. kr. hvilket svare til en pris pr. aktie på 408,77 kr. Efter at have beregnet 
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prisen på ISS A/S ved en børsnotering blev værdiansættelsernes robusthed testet. Dette frembragte store 

ændringer i prisen ved mindre ændringer i de underliggende variabler. Slutteligt blev værdiansættelsen 

testet ved brugen af pris multipler. Hvilket viste at prisen der blev frembragt fra FCFF- og RIDO-modellen 

kunne betragtes som realistisk. Der findes dog i sidste ende kun en rigtig pris på et aktiv og det er prisen 

som køber og sælger kan blive enige om. 
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Bilag 1. 
Reformuleret egenkapitalopgørelse 

Reformuleret egenkapitalopgørelse            

  2011 2010 2009 2008 2007 

Bogført egenkapital 2651 2213 3533 5518 5980 

  
    

  

Transaktionerne med ejerne 
    

  

Kapitalindskud (Salg af egen aktier) 0 98 0 0 0 

Salg af egen aktier  0 0 0 0 178 

Udloddet udbytte  -8 -9 -14 -22 -14 

Effekt af tilkøbte og frasolgte virksomheder, netto -12 -10 -16 -11 -15 

Nettodividenden  -20 79 -30 -33 149 

  
    

  

Totalindkomst  
    

  

Årets resultat (Fra resultatopgørelsen) -507 -532 -1629 -631 -442 

Valutakursreguleringer af dattervirksomheder og  -50 911 364 -792 -264 

Minoritetsinteresser 
    

  

Dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter netto  -14 -138 -327 -266 134 

Dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter  
    

  

netto, overført til finansielle omkostninger  106 259 325 -147 -87 

Aktuarmæssige gevinster/(tab) -91 -129 -45 -182 111 

Effekt af begrænsning ved aktivloft vedrørende pensionsordninger  8 -20 18 25 0 

Dagsværdireguleringer af PFI investeringer overført til andre  0 0 0 0 -19 

indtægter og udgifter netto  
    

  

Skat af anden totalindkomst  -2 6 1 36 -46 

Anden totalindkomst i alt -550 357 -1293 -1957 -613 

  
    

  

Bogført egenkapital ultimo 2081 2649 2210 3528 5516 

  
    

  

Ultimo saldoen i den reformulerede egenkapitalopgørelse: 
    

  

Bogført egenkapital ultimo 2081 2649 2210 3528 5516 

 - Aktiebaserede vederlæggelser  1 2 3 5 2 

Korrigeret ultimo saldo  2082 2651 2213 3533 5518 
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Bilag 2. 
Reformuleret Resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse            

  2011 2010 2009 2008 2007 

Omsætning  77644 74073 69004 68829 63922 

Personale omkostninger  -50089 -47990 -44781 -44156 -40998 

Vareforbrug -6751 -6359 -6044 -6134 -5614 

Bruttoresultat 20804 19724 18179 18539 17310 

Andre driftsomkostninger  -15561 -14607 -13437 -13609 -12630 

Afskrivninger og amortiseringer  -855 -850 -868 -869 -845 

Driftsresultat før øvrige poster  4388 4267 3874 4061 3835 

Skat på driftsreslutat før øvrige poster  
    

  

Rapporteret skatteomkostning  887 760 588 531 254 

Skattefordel på nettofinansielle omkostninger  701.75 592 577 682.75 754.25 

Skat allokeret til andet driftsoverskud  55.75 29.5 149.25 77 49 

Driftsresultat før øvrige poster (efter skat) 2743.5 2885.5 2559.75 2770.25 2777.75 

  
    

  

Andre indtægter og omkostninger netto -223 -112 -551 -242 -129 

Akkvisitions- og integrationsomkostninger 0 -6 -46 -66 -67 

Driftsresultat efter øvrige poster (før skat) 2521 2768 1963 2462 2582 

Skat allokeret til andet driftsoverskud  56 30 149 77 49 

Resultatandele efter skat i associerede virksomheder 0 10 4 3 8 

Driftsresultat efter øvrige poster (efter skat) 2576 2807 2116 2542 2639 

  
    

  

Goodwillnedskrivninger  -501 -938 -1246 -399 -128 

Amortiseringer og nedskrivninger af varemærker og kunde- -708 -869 -1129 -1008 -1101 

kontrakter  
    

  

Skatteeffekt 231 244 361 282 411 

Dirty surplus  -147 624 10 -1215 -38 

Driftsresultat efter skat (NOPAT) 1451 1868 112 202 1783 

Dirty surplus  104 265 326 -111 -133 

Finansielle indtægter  197 198 223 242 199 

Finansielle omkostninger -3004 -2566 -2531 -2973 -3216 

Nettofinansielle omkostninger  -2807 -2368 -2308 -2731 -3017 

  
    

  

Skattefordel  702 592 577 683 754 

Netto finansielle omkostninger efter skat -2105 -1776 -1731 -2048 -2263 

  
    

  

Totalindkomst  -550 357 -1293 -1957 -613 
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Bilag 3. 
Reformuleret Balance 

Reformuleret balance              

  
     

  

Kerne driftsaktiver 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Immaterielle aktiver 34097 35358 35452 36001 37150 36032 

Materielle aktiver 2077 2055 2004 2276 2223 2163 

Udskudt skat  551 655 514 472 598 525 

Varebeholdninger  334 318 303 264 249 324 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  11871 10896 10130 10097 10114 9281 

Entreprisekontrakter 129 125 195 182 161 207 

Selskabsskat 330 386 308 228 277 217 

Andre tilgodehavender 434 348 551 308 1036 924 

Forudbetalte omkostninger  674 546 525 468 619 0 

Driftslikviditet  776 741 690 688 639 558 

Kerne driftaktiver i alt  51273 51428 50672 50984 53066 50231 

  
 

          

Ikke kerne driftsaktiver             

Kapitalandele i associerede virksomheder 7 9 21 24 28 66 

Værdipapirer 17 19 97 86 83 59 

Aktiver bestemt for salg  165 824 614 0 0 0 

Ikke kerne driftsaktiver i alt  189 852 732 110 111 125 

  
 

          

Finansielle aktiver              

Andre finansielle aktiver 300 290 276 238 229 239 

Likvide beholdninger 3261 2865 2674 2273 1942 1658 

Finansielle aktiver i alt  3561 3155 2950 2511 2171 1897 

  
 

          

Aktiver i alt  55023 55435 54354 53605 55348 52253 

  
 

          

  
 

          

Passiver 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Egenkapital 2070 2626 2190 3498 5459 5917 

  
 

          

Minoritetsinteresser  12 25 23 35 59 63 

  
 

          

Driftsforpligtelser              

Pensioner og lignende forpligtelser  1172 1053 837 834 724 885 

Udskudt skat 2051 2305 2356 2498 2786 3173 

Hensatte forpligtelser  338 361 379 397 326 331 

Leverandørgæld  3466 2830 2624 2835 2750 2595 

Selskabsskat 422 411 306 123 151 167 

Andre gældsforpligtelser  11188 10946 10478 10461 10494 10068 
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Hensatte forpligtelser 255 379 423 435 327 414 

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 90 255 379 0 351 0 

Driftsforpligtelser i alt  18982 18540 17782 17583 17909 17633 

  
 

          

Finansielle forpligtelser             

Langfristet gæld  28181 29032 28649 31210 30882 27625 

Kortfristet gæld  5778 5212 5710 1279 1039 1015 

Finansielle forpligtelser i alt  33959 34244 34359 32489 31921 28640 
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Bilag 4. 
Vækst i BNP fordelt på lande  

  omsætningsandel  Vægtet omsætningsandel BNP Vægtet BNP 

          

Vest europa  51%       

UK 20% 10.20% 2.10% 0.2142% 

Frankring  19% 9.69% 2.00% 0.1938% 

Spanien  11% 5.61% 1.50% 0.0842% 

Schweiz 9% 4.59% 0.80% 0.0367% 

Nederlandende 8% 4.08% 1.70% 0.0694% 

Belgien og Luxembourg 8% 4.08% 6% 0.2448% 

Tyskland  6% 3.06% 1.90% 0.0581% 

Tyrkiet 5% 2.55% 5.50% 0.1403% 

Israel  5% 2.55% 2.90% 0.0740% 

Østrig  4% 2.04% 2% 0.0408% 

Grækenland 2% 1.02% 1.10% 0.0112% 

Portugal 1% 0.51% -1.80% -0.0092% 

Irland  1% 0.51% 1.90% 0.0097% 

Italien  1% 0.51% 1.30% 0.0066% 

Norden  23%       

Norge 33% 7.59% 2.50% 0.1898% 

Sverige 23% 5.29% 2.50% 0.1323% 

Finland 23% 5.29% 2.60% 0.1375% 

Danmark  20% 4.60% 1.50% 0.0690% 

Grønland  1% 0.23% 1.50% 0.0035% 

Asien  8%       

Asien øvrigt 29.00% 2.32% 8.50% 0.1972% 

Singapore 17.00% 1.36% 4.60% 0.0626% 

Indonesien  16.00% 1.28% 6.60% 0.0845% 

Malaysia  2.00% 0.16% 5.30% 0.0085% 

Thailand  12.00% 0.96% 4.50% 0.0432% 

Phillipinerne  2.00% 0.16% 4.90% 0.0078% 

Indien 15.00% 1.20% 7.20% 0.0864% 

Kina 6.00% 0.48% 8.50% 0.0408% 

Japan  1% 0.08% 1.60% 0.0013% 

Nord amerika  4% 
  

  

USA 98% 3.92% 2.70% 0.1058% 

Canada 2% 0.08% 1.90% 0.0015% 

Øst europa 2% 3%     

Tjekkiet 26% 0.52% 2.90% 0.0151% 

Slovakiet 14% 0.28% 4.40% 0.0123% 

Polen  13% 0.26% 2.50% 0.0065% 

Slovenien  11% 0.22% 2.50% 0.0055% 
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Ungaren  10% 0.20% 2.60% 0.0052% 

Rumanien  9% 0.18% 3.70% 0.0067% 

Estland  8% 0.16% 4.00% 0.0064% 

Rusland 7% 0.14% 4.10% 0.0057% 

Kroatien  2% 0.04% 2.00% 0.0008% 

Australien  7.00% 7.00% 4.00% 0.2800% 

Latin amerika 5%       

Brasilien  54% 2.70% 3.20% 0.0864% 

Mexico 16% 0.80% 3.30% 0.0264% 

Chile 15% 0.75% 4.00% 0.0300% 

Øvrigt latin amerika 15% 0.75% 4.10% 0.0308% 

Economics: Key tables from OECD -  - ISSN 2074-384x - © OECD 2011 2.9% 
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Bilag 5. 
Betaværdier  

Sodexo 

RESUMEOUTPUT                 

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.640821 
      

  

R-kvadreret 0.410652 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.408322 

      
  

Standardfejl 0.030842 
      

  

Observationer 255 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.167685 0.167685 176.2877 6.96426E-31 
  

  

Residual 253 0.240653 0.000951 
 

  
  

  

I alt 254 0.408338       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring 0.001575 0.001932 0.815522 0.415541 
-

0.002228807 0.005379 -0.00223 0.0053793 

X-variabel 1 0.76737 0.057796 13.27734 6.96E-31 0.653548828 0.881192 0.653549 0.881192 

  
       

  

Adj. Beta 0.844138 0.65109             

G4S 

RESUMEOUTPUT                 

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.516763 
      

  

R-kvadreret 0.267044 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.264159 

      
  

Standardfejl 0.033058 
      

  

Observationer 256 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.101132 0.101132 92.54206 7.01684E-19 
  

  

Residual 254 0.277578 0.001093 
 

  
  

  

I alt 255 0.37871       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring 0.001019 0.002066 0.492956 0.62247 -0.00305077 0.005088 
-

0.00305 0.005088 

X-variabel 1 0.596002 0.061955 9.619878 7.02E-19 0.473990401 0.718013 0.47399 0.7180132 

  
       

  

Adj. Beta 0.729321 0.600561             
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Rentokil 

RESUMEOUTPUT               

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.535736 
      

  

R-kvadreret 0.287013 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.284227 

      
  

Standardfejl 0.052198 
      

  

Observationer 258 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  Fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.280784 0.280784 103.0526 1.44158E-20 
  

  

Residual 256 0.697514 0.002725 
 

  
  

  

I alt 257 0.978298       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring -0.00232 0.00325 -0.71412 0.475801 
-

0.008721353 0.004079 -0.00872 0.0040794 

X-variabel 1 0.992792 0.097798 10.15148 1.44E-20 0.800201546 1.185383 0.800202 1.1853826 

  
       

  

Adj. Beta 0.995171 0.902322             

Securitas 

RESUMEOUTPUT               

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.598865 
      

  

R-kvadreret 0.358639 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.356153 

      
  

Standardfejl 0.032896 
      

  

Observationer 260 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  Fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.15612 0.15612 144.2697 1.07558E-26 
  

  

Residual 258 0.279192 0.001082 
 

  
  

  

I alt 259 0.435312       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring -0.00088 0.00204 -0.43332 0.665146 -0.004902 0.003134 -0.0049 0.0031338 

X-variabel 1 0.738642 0.061496 12.01123 1.08E-26 0.617543967 0.85974 0.617544 0.8597396 

  
       

  

Adj. Beta 0.82489 0.591404             
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Jones Lang  

RESUMEOUTPUT               

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.707646 
      

  

R-kvadreret 0.500762 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.498827 

      
  

Standardfejl 0.052877 
      

  

Observationer 260 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.723553 0.723553 258.788 8.43104E-41 
  

  

Residual 258 0.72135 0.002796 
 

  
  

  

I alt 259 1.444903       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring 0.000564 0.00328 0.17189 0.863659 -0.00589456 0.007022 -0.00589 0.007022 

X-variabel 1 1.590157 0.098848 16.08689 8.43E-41 1.395505355 1.784809 1.395505 1.7848086 

  
       

  

Adj. Beta 1.395405 0.976422             

Johnson Controls 

RESUMEOUTPUT               

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.749528 
      

  

R-kvadreret 0.561793 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.560094 

      
  

Standardfejl 0.040273 
      

  

Observationer 260 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.536462 0.536462 330.7623 3.94743E-48 
  

  

Residual 258 0.418449 0.001622 
 

  
  

  

I alt 259 0.954911       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% 

Øvre 
95.0% 

Skæring 0.001916 0.002498 0.767129 0.443707 
-

0.003002669 0.006835 -0.003 0.0068351 

X-variabel 1 1.369223 0.075286 18.18687 3.95E-48 1.220969222 1.517477 1.220969 1.5174772 

  
       

  

Adj. Beta 1.24738 0.999823             
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Compass Group 

RESUMEOUTPUT               

  
       

  

Regressionsstatistik 
      

  

Multipel R 0.632952 
      

  

R-kvadreret 0.400628 
      

  
Justeret R-
kvadreret 0.398305 

      
  

Standardfejl 0.033803 
      

  

Observationer 260 
      

  

  
       

  

ANAVA           
  

  

  Fg SK MK F Signifikans F 
  

  

Regression 1 0.197048 0.197048 172.4509 1.63935E-30 
  

  

Residual 258 0.294799 0.001143 
 

  
  

  

I alt 259 0.491847       
  

  

  
       

  

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% 
Øvre 
95% 

Nedre 
95.0% Øvre 95.0% 

Skæring 0.003366 0.002097 1.605258 0.10966 -0.00076305 0.007494 -0.00076 0.00749426 

X-variabel 1 0.829833 0.063191 13.13206 1.64E-30 0.705396724 0.95427 0.705397 0.95427003 

  
       

  

Adj. Beta 0.885988 0.748364             
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Bilag 6. 
Værdiansættelsen 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terminal 

Tid      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
          

  

Ændring af Nettoomsætning  - - 6.44% 6.45% 6.45% 6.45% 5.86% 5.26% 4.67% 4.08% 3.49% 2.90% 2.90% 

Nettoomsætning  74073 77644 82647 87974 93645 99683 105520 111075 116264 121009 125231 128860 132593 

Overskudgrad salg   3.90% 3.53% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

Effektiv skatteprocent  21.90% 22.60% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Overskudgrad salg (efter skat) 3.04% 2.73% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 

DO efter skat  2254 2123 4029 4289 4565 4860 4748 4998 5232 5445 5635 5799 5967 

      
          

  

Kerne AOH 2.25 2.38 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Kerne nettodriftsaktiver (Kerne NDA) 32888 32291 33059 35190 39019 41534 43967 46281 48444 50420 52180 53692 55247 

Ændring af Kerne nettodriftsaktiver -2 -596 767 2131 3829 2516 2432 2314 2162 1977 1759 1512 1556 

FCFF (DO-Ændring af Kerne NDA)     3262 2158 736 2344 2316 2684 3069 3469 3876 4287 4411 

RIDO (DO-Kerne NDAx WACC)     1391 1588 1690 1672 1355 1406 1451 1488 1516 1536 1580 

WACC     8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 

Tilbagediskontering  
  

0.92 0.85 0.79 0.73 0.68 0.62 0.58 0.53 0.49 0.46 0.42 

DCF tilbagediskontering  
  

3015 1844 582 1712 1564 1675 1771 1851 1912 1955 1859 

RIDO tilbagediskontering      1286 1357 1335 1221 915 878 837 794 748 700 720 

  
            

  

PV FCFF (Budgetperioden)     17881 
         

  

PV FCFF (Terminal værdi)     38147 
         

  

Enterprice value FCFF 
  

56028 
         

  

Netto finansielle aktiver      -14959 
         

  

Minoritetsinteresser  
  

-21 
         

  

Opionsoverhang     -170 
         

  

Equity Value FCFF     40877 
         

  

  
            

  

PV RIDO (Budgetperioden)     10071 
         

  

PV RIDO (Terminal værdi)     13665 
         

  

Netto driftsaktiver 
  

32291 
         

  

Enterprice Value RIDO     56028 
         

  

Netto finansielle aktiver 
  

-14959 
         

  

Minoritetsinteresser      -21 
         

  

Options overhang 
  

-170 
         

  

Equity Value RIDO     40877                     

 


