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Executive Summary 

In 2005 a private equity fund consisting of EQT III & IV and Goldman Sachs Capital Partners 

bought the service company ISS A/S and delisted the company from the Danish stock exchange. 

Assuming that the private equity fund decides to exit through an IPO, the purpose of this thesis is 

to estimate the value of ISS A/S in order to determine the sources of value creation during the 

ownership. The methodology for this is the same as one of the most comprehensive studies of 

value creation in private equity. In this way, it is possible to make a comparison with the 

empirical studies' examination of returns and sources of value creation. 

 

In the first part of the thesis, the goal is to estimate an enterprise value of ISS A/S as of 

31.10.2012. This will be based on the weight between DCF-model and multiples from 

comparable companies and transactions in order to be able to calculate the annual return (IRR) 

from the capital injection by the private equity fund. In this way, an enterprise value for ISS A/S 

of DKK 48.305 bn has been calculated, resulting in an effective increase of the fund's equity of 

EUR 8.574bn and representing an IRR of 10.65. 

 

In the latter part of the thesis, the impact on value creation in ISS A/S from respectively 

leveraging, de-leveraging, EBITDA, multiple and combination effects have all been examined. 

The result of this decomposition of components shows that leverage has contributed 40% of the 

value creation, while the EBITDA effect has positively contributed approximately 147%. On the 

other hand, both the de-leveraging effect (-31%), multiple effect (-27%) and combination effect 

have all been negative components. The reason for the high EBITDA component is due to 

entirely positive effects from revenue growth (105%), primarily created on the basis of the 325 

acquisitions ISS A/S has made between 2005 and 2009. In contrast, deterioration in earnings 

resulted in a negative effect of -5% to the EBITDA component. 

 

A comparison of empirical studies to the value creation in ISS A/S shows that they are distributed 

significantly differently, underlining the specifications associated with the private ownership of 

ISS A/S. Based on the comparison with other studies, the conclusion is that the return from the 

private equity investment in ISS A/S has not been at a satisfactory level, despite the fact that 

there has been a value increase in the market value of the equity. 
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Introduktion 

Indledning og problemfelt 

Markedet for private equity opstod i USA i begyndelsen af 1980’erne. Dengang var det primære formål at 

opkøbe aktiemajoriteten i ineffektivt drevne virksomheder med henblik på at øge indtjeningen og ændre 

kapitalstrukturen. Det var ikke usædvanligt, at disse blev opkøbt som leveraged buyout (LBO) og dermed 

gearet med helt op til 90% gæld, hvorfor værdiskabelsen i kapitalfondsejede selskaber hovedsageligt kom 

fra effekterne fra denne gearing. 

 

Det var først i slutningen af 1990’erne at private equity for alvor blev introduceret og accepteret i 

Danmark. Efterfølgende var der i perioden op til finanskrisen i 2008 en eksplosiv vækst i den samlede 

værdi af kapitalfondenes transaktioner samt antallet af opkøb, som også er vist i nedenstående figur. 

 
Figur 1: Private equity i Danmark: Antal opkøb og exits samt værdi af transaktioner (i mio. DKK) 

 
Kilde: DVCA årsskrift 2012 samt egen tilvirkning  
Kommentar: Der foreligger ikke data for transaktionsværdier for før år 2004 
 

Ovenstående udvikling har ført til større konkurrence blandt kapitalfondene efter attraktive 

opkøbskandidater og har samtidig medvirket til at presse priserne på disse i vejret. Nyere undersøgelser 

viser samtidig, at værdiskabelsen i kapitalfondsejede virksomheder nu i langt højere grad sker på 

baggrund af operationelle forbedringer og fra markedseffekter og i fortsat mindre grad fra effekter fra øget 

gearing (Capital Dynamics, 2009). 

 

På denne måde arbejder kapitalfonde som regel ud fra at øge gearingen på grund af deres adgang til 

risikovillig kapital, hvilket kombineres med et aktivt ejerskab med involvering i den daglige drift af de 

opkøbte virksomheder. Sidstnævnte kan for eksempel være gennem fokus på servicering af gæld og at øge 
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den organiske vækst, restrukturering af forretningsmodellen samt incitamentsaflønning til ledende 

medarbejdere. En anden og ligeså vigtig faktor, der påvirker kapitalfondenes afkast, er evnen til at time 

den rigtige investering på rette tidspunkt. Et vigtigt spørgsmål, der derfor ofte bliver stillet i private equity 

industrien, er, hvor meget ovenstående komponenter vægter i forhold til den samlede værdiskabelse. Da 

dette fortsat er et relativt uudforsket område understreger det aktualiteten ved, at denne afhandling ønsker 

at bidrage med ny forskning gennem en undersøgelse af kilderne til værdiskabelse ud fra et værdiestimat 

ved exit af et kapitalfondsejet dansk selskab. 

 

I perioden op til at ISS Facility Services A/S (ISS) blev opkøbt af kapitalfondskonsortiet PurusCo A/S i 

2005, havde ledelsen i selskabet haft indtil flere strategier, der ikke nåede deres målsætninger. Fokus på at 

øge indtjeningen og den organiske vækst på baggrund af opkøb levede således ikke op til aktionærernes 

forventninger. Desuden oplevede ISS en større krise på det nordamerikanske marked, hvilket gjorde, at de 

var nødt til at forlade dette. Denne kombination medvirkede til et stort fald i aktiekursen, og gjorde på 

denne måde ISS til en oplagt investeringscase. Derfor gik EQT III & IV (EQT) og Goldman Sachs Capital 

Partners (GSCP) sammen om at oprette holdingselskabet PurusCo A/S og fik således succes med at 

afnotere ISS fra Københavns Fondsbørs og tid til at få styr på deres forretningsmodel samt ro til at vokse. 

 

Udviklingen og transformeringen af ISS under kapitalfondsejerskabet er efterhånden ovre og selskabet er 

nu på ottende år fortsat et privat ejerskab. Dette er atypisk i forhold til kapitalfondenes fokus på høje 

afkast inden for den normale ejerperiode ved private equity investeringer på mellem 3-7 år (Spliid, 2007, s. 

34). ISS har af flere omgange været forsøgt afhændet, men dog fortsat uden succes. Dels har selskabet 

været forsøgt børsnoteret to gange i henholdsvis 2007 og 2011. Derudover lykkedes den finansielle køber 

Apax Partners ikke med et køb af ISS i 2010, og i 2011 bakkede aktionærerne i sikkerhedsgiganten G4S i 

sidste øjeblik ud af et overtagelsesforsøg. I efteråret 2012 endte EQT og GSCP så med at afgive en mindre 

ejerandel til nye investorer til en pris, der lå et stykke under det forventede niveau af ISS. Dette har 

naturligvis ført til meget medieomtale af ISS i forhold til, hvad selskabet rent faktisk er værd, og om der 

reelt set har været en værdiskabelse under kapitalfondsejerskabet. I og med at ISS ikke er børsnoteret, er 

der visse usikkerheder og problemer ved fastlæggelse af et værdiestimat, hvilket samtidig er med til at 

gøre selskabet interessant ud fra en analytisk synsvinkel. 

 
På trods af en status som privatejet virksomhed offentliggør ISS alle årsrapporter og kvartalsrapporter 

samtidig med at øvrig detaljeret information om ISS jævnligt publiceres. Dette gør ISS til et særdeles 

transparent selskab, og gør det samtidig muligt at foretage en realistisk værdiansættelse af selskabet som 

ekstern analytiker. Valget af ISS som casevirksomhed til at undersøge dels værdien af selskabet og dels 

kilderne til værdiskabelsen set fra EQTs og GSCP’ synsvinkel var derfor oplagt.  
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Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt er formålet med dette speciale at analysere værdiskabelsen i ISS 

under kapitalfondsejerskabet. Dette gøres ved først at estimere en markedsværdi af selskabet ved exit for 

efterfølgende at dekomponere de underliggende effekter, der har medført en ændring i værdien af ISS fra 

opkøb frem til salg. Dette leder frem til følgende overordnede problemstilling, som ønskes besvaret i 

afhandlingen: 

 

 
 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved først at foretage en fundamental analyse af ISS for at kunne 

estimere en teoretisk markedsværdi af virksomheden. På baggrund af denne værdi kan kapitalfondens IRR 

findes med henblik på at analysere og nedbryde værdiskabelsen under ejerskabsperioden. Dette vil blive 

gjort ud fra følgende underspørgsmål: 

 
• Hvilke interne og eksterne faktorer påvirker værdiskabelsen i ISS? 

• Hvordan har ISS udviklet sig både operationelt og finansielt under kapitalfondsejerskabet? 

• Hvad er de estimerede vægtede gennemsnitlige langsigtede kapitalomkostninger? 

• Hvad er den teoretiske stand-alone værdi af ISS ved brug af en afvejning mellem DCF-modellen 

samt multipler for peers og sammenlignelige transaktioner? 

• Hvad er IRR ud fra den faktiske værdiskabelse for EQT og GSCP? 

• Hvordan ser dekomponeringen af værdiskabelsen ud under det private ejerskab af ISS? 

• Hvordan fordeler afkastet og de underliggende kilder til værdiskabelsen sig sammenlignet med 

empiriske undersøgelser? 
 

Struktur 
I Figur 2 er afhandlingens struktur vist. For at kunne besvare problemformuleringen, er de enkelte kapitler 

kronologisk afhængige af hinanden. En introduktion til ISS og Facility Management (FM) er således 

essentiel for at kunne gennemføre en fundamental analyse af ISS’ strategiske omverden. Ved at koble 

denne sammen med en efterfølgende historisk regnskabsanalyse kan en mere realistisk opstilling af 

budgettet foretages med henblik på at fastlægge en endelig markedsværdi af selskabet. På baggrund af 

denne værdi findes et estimat for IRR med henblik på at foretage en nedbrydning af de enkelte 

værdiskabende komponenter. 

Hvad er markedsværdien af egenkapitalen i ISS A/S per 31.10.2012 under antagelse om 

exit ved børsnotering og ud fra en stand-alone betragtning, og hvorledes ser 

nedbrydningen af værdiskabelsen ud under ejerskabet af kapitalfonden PurusCo A/S 
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Figur 2: Oversigt over nedbrydning af værdiskabelse 

 
 

Formål og målgruppe 
Formålet med denne afhandling er at analysere og undersøge værdiskabelsen inden for private equity ved 

specifikt casestudie af ISS. Ved denne fremgangsmåde opnås et mere dybdegående indblik i de 

underliggende parametre, som kapitalfonde arbejder med i løbet af ejerperioden. Hermed identificeres 

forhold, der har særlig betydning for, hvorledes der kan opnås et succesfuldt kapitalfondsejerskab. 

 
Afhandlingen henvender sig primært til personer med relationer eller interesse for enten private equity 

industrien generelt eller virksomheden ISS. Dette kan eksempelvis dække over analytikere, 

virksomhedsejere, politikere, kapitalfondsforvaltere, investorer samt studerende, som ønsker viden og 

inspiration om, hvordan unoterede virksomheder kan værdiansættes samt kilderne til værdiskabelse ved 

kapitalfondsinvesteringer. Læseren kan blandt andet opnå viden og forståelse for, om størrelsen på IRR 

kommer som en effekt af kapitalfondes aktive ejerskab, eller om der er tale om effekter fra eksempelvis 

timing eller øget gældsætning. Desuden giver afhandlingen en omfattende analyse af FM industrien på det 

Del 1 

Del 2 
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globale marked, hvorfor personer, der ønsker yderligere kendskab hertil, kan finde afhandlingen 

anvendelig. Det forudsættes, at læseren har et vist kendskab til finansieringsteori samt en baggrunds-

mæssig viden om private equity generelt. 
 

Afgrænsning 
I kraft af ISS’ meget transparente regnskaber og øvrig kvalitet i adgang til data og relevant information er 

det valgt at foretage analysen af selskabet som ekstern analytiker. Muligheden for denne tilgangsvinkel 

understreges af, at ISS i 2009 blev tildelt prisen for bedste årsrapport fra et unoteret selskab blandt andet 

på grund af deres store gennemsigtighed samt beskrivelse af interne forhold (ISS, 2009). 

 
Afhandlingens rammer gør, at der begrænses til kun at værdiansætte ISS ud fra DCF-metoden kombineret 

med brugen af multipler fra peers og sammenlignelige transaktioner. På grund af selskabets komplicerede 

organisationsstruktur og platform for services er det valgt ikke at lave den strategiske analyse eller 

værdiansættelse af ISS ud fra deres respektive forretningsområder eller tilstedeværelse i de enkelte lande. 

Selve værdiansættelsen foretages således alene ud fra den overordnede forretningsmodel kombineret med 

tilstedeværelsen i de nuværende regioner, og hvor der er opgjort en præcis omsætningsmæssig indtægt fra. 

Som konsekvens heraf vil der blive lagt mest fokus på de regioner og services, som på nuværende 

tidspunkt eller i fremtiden forventes at udgøre den væsentligste andel af selskabets indtjening. 

 
Det er besluttet udelukkende at undersøge værdiskabelsen fra ejernes synsvinkel og dermed afgrænses der 

fra at se på værdiskabelsen set ud fra investorerne i kapitalfondens synsvinkel. Derfor analyseres 

værdiskabelsen i ISS ud fra bruttoafkastet, og dermed tages der ikke højde for transaktioner mellem 

kapitalfonden og dets investorer såsom management fees og carried interest. 

 

Metode 
Strukturen for afhandlingen er inddelt i to dele, hvor første del består af en strategisk og regnskabsmæssig 

analyse med henblik på at foretage en værdiansættelse og anden del er en nedbrydning af værdiskabelsen i 

ISS under kapitalfondsejerskabet og en efterfølgende sammenligning med empiriske undersøgelser. 
 

Første del indledes med en introduktion til ISS og FM. Formålet hermed er at skabe en baggrundsmæssig 

forståelse for branchen samt udviklingen i ISS’ forretningsmodel. På denne måde kan der foretages en 

strategisk analyse for ISS ved at identificere de ikke-finansielle værdidrivere, der forventes at have effekt 

på den fremadrettede indtjeningsevne. Således analyseres makroforholdene med en PESTEL-analyse og 

konkurrenceintensiteten med Porters Five Forces. Dette opsummeres til sidst i en SWOT-analyse. 

For at kunne gennemføre den finansielle del af analysen er det fundet nødvendigt at foretage 



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

9 

ekstrapolering af regnskaberne. Dette er gjort både for regnskaberne for 2005 og 2012. I regnskabet for 

2005 er der kun offentliggjort information for perioden 11.03.2005 - 31.12.2005. For den resterende 

periode for 2005 er der foretaget en bagudrettet lineær ekstrapolation. Det er desuden valgt at inkludere 

regnskaberne for 2012, hvor der ved tidspunktet for indlevering af indeværende afhandling kun var blevet 

offentliggjort regnskabsinformation for perioden 01.01.2012 - 31.09.2012 (Q1-Q3). For at kunne lave en 

relevant regnskabsanalyse for hele 2012 er det valgt at foretage en ekstrapolation for 01.10.2012 - 

31.12.2012 (Q4). Dette gør det muligt at foretage en mere realistisk og fuldstændig regnskabsanalyse. I 

opgavens bilag er metoden for ekstrapoleringen gennemgået mere uddybende. 

 
Efterfølgende laves en budgettering for ISS med henblik på at estimere de fremadrettede cash flows. 

Budgetteringen er lavet på baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Budgettet vil 

sammen med den fundne WACC udgøre grundlaget for en estimering af en teoretisk stand-alone værdi af 

ISS ved DCF-metoden per 31.09.2012. Til at understøtte den endelige estimering af markedsværdien af 

ISS anvendes en vægtning mellem DCF-modellens estimat og ved inddragelse af multipler fra peers og fra 

sammenlignelige transaktioner. Herefter fremdiskonteres denne værdi med en periode så den endelige 

værdi af ISS findes per 31.10.2012. Ved at fratrække den senest offentliggjorte gæld findes et estimat af 

markedsværdien af EQT og Goldman Sachs ejerandel af ISS. Ændringen i denne i forhold til 

egenkapitalindskydelsen i 2005 udgør afkastet af investeringen, og på baggrund af denne, vil det årlige 

afkast blive udregnet ud fra IRR metoden. Det er dette afkast, som vil være udgangspunktet for den videre 

analyse af værdiskabelsen i perioden under kapitalfondsejerskabet. 

 
Andel del af afhandlingen undersøger nedbrydningen af værdiskabelse i ISS ud fra en af de mest 

omfattende og detaljerede undersøgelser af værdiskabelse inden for private equity, som er udarbejdet af 

asset management forvalteren Capital Dynamics i samarbejde med Center for Entrepreneurial and 

Financial Studies  i München. Til forskel fra de fleste andre performance studier inden for private equity 

undersøger Capital Dynamics værdiskabelse på transaktionsniveau og ikke fondsniveau. Dette gør 

anvendelsen af deres undersøgelser og metode særlig relevant og brugbar til denne afhandlings formål. 

 
Fremgangsmåden for nedbrydningen af værdiskabelsen er vist i figur 3, og er inddelt i tre separate 

delelementer: effekt af gearing, operationelle effekter herunder effekter fra henholdsvis EBITDA og fra 

free cash flow samt markedseffekter bestående af multipel effekt og en kombinationseffekt. EBITDA 

effekten dekomponeres yderligere ved at finde effekten fra henholdsvis ændringer i omsætningen og fra 

en forbedring i marginer. Som opsamling vil nedbrydningen af de enkelte komponenter af ISS’ 

værdiskabelse blive sammenlignet med empiri fra Capital Dynamics resultater for henholdsvis 

internationale- samt danske kapitalfondstransaktioner. 
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Figur 3: Oversigt over nedbrydning af værdiskabelsen 
 
 
 

 

 

 

 

Kilde: Capital Dynamics 

Datagrundlag og kildekritik 
Datagrundlaget til afhandlingen udgøres af offentligt tilgængeligt materiale som artikler, rapporter og 

publikationer fra avishjemmesider, magasiner, ministerier, organisationer samt teoretiske lærebøger. En 

stor del af den finansielle information er hentet fra ISS’ egne rapporter, pressemeddelelser og 

publikationer fra virksomhedens hjemmeside. Der er taget kritisk højde for subjektive kilder og anvendt 

flere referencer for at sikre validiteten. Finansielle databaser som Bloomberg og Datastream er desuden 

anvendt til at hente information for multipler, beta samt kapitalstruktur for sammenlignelige selskaber. Det 

er fundet nødvendigt at have en kritisk tilgang til disse, da det givetvis ikke er samme forudsætninger, der 

gør sig gældende ved udregning af eksempelvis EBITDA multipler. 

  
Ekstrapoleringen af regnskaberne gør, at analysen af regnskabet og værdiskabelsen kan være påvirket af 

en vis form for støj, da tallene for 2005 og 2012 ikke er eksakte men kun estimerede. Brugen af multipler 

anvendes flere steder både i fastlæggelsen af værdien af ISS samt ved analysen af værdiskabelsen. Der 

skal dog tages forbehold for, at multipler fungerer som en nem og hurtig værdiansættelsesmetode, men 

multipler tager dog ikke højde for blandt andet tidsværdien af penge samt virksomhedsspecifikke forhold. 

 
Hensigten med ovennævnte datamateriale er at underbygge antagelser og konklusioner til at skabe 

forståelse for nedbrydningen af de værdiskabende faktorer i ISS, som Capital Dynamics har opstillet i 

deres undersøgelsesdesign. Undersøgelsen bygger på 241 transaktioner (85% europæiske) i tidsrammen 

1989 til 2006 (Capital Dynamics, 2009) og 44 realiserede danske transaktioner til og med 2010 (Capital 

Dynamics, 2011). For den danske undersøgelse er der renset for to outliers i form af det bedste og 

dårligste afkast. Ved begge undersøgelser er der kun inkluderet transaktioner, hvor der er foretaget exit og 

datagrundlaget er hermed skabt ud fra fondenes egne indleveringer under forudsætning om fuld 

anonymitet. Det kan dog medføre upålidelighed i datamaterialet, da kapitalfondene kan have interesse i 

kun at indlevere data fra exits med ekstraordinære afkast for at skabe et positivt billede af branchen. Der 

lægges således vægt på fremgangsmetoden for værdiskabelse, mens empirien kun anvendes som 

supplement til sammenligning. 
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Introduktion til ISS og Facility Management 
I dette kapitel introduceres ISS ved en gennemgang af deres historie og forretningsmodel samt nogle af de 

ændringer, som kapitalfondsejerskabet har medført. Formålet hermed er at skabe en grundlæggende 

baggrundsmæssig forståelse for den videre analyse og nedbrydning af værdiskabelse i ISS. 

 

ISS’ historiske baggrund 
ISS Facility Services A/S (ISS) blev oprindelig stiftet som et vagtselskab i 1901 under 

navnet ”Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt”. I 1934 oprettedes et datterselskab for at begynde at 

fokusere på markedet for rengøring. I 1968 ændrede selskabet navn til ISS (Integrated Service Solutions) 

for at signalere, at virksomheden leverer en sammensætning af totale servicekoncepter. Udviklingen af 

selskabet tager for alvor fat i 1973, da en oversøisk ekspansion påbegyndes, så ISS i 1975 for første gang 

runder DKK 1 mia. i omsætning. I 1977 introduceres selskabet på Københavns fondsbørs og efterfølgende 

også på børserne i London (1989) og New York (1994) (ISS History). 

 
I 1997 blev strategien ”aim2002” introduceret, hvor det primære mål var at transformere ISS fra et 

rengøringsselskab til at levere multiservices, ved at sælge flere services til samme kunde blandt andet for 

at optimere den organiske vækst. Aim2002 opnår aldrig den tiltænkte succes, hvorfor en ny og klarere 

strategi introduceres i 2000 under navnet ”create2005”. Omdrejningspunktet her er på levering af 

integrerede serviceløsninger (IFS), hvor visionen er, at kunden skal opfatte ISS som en samlet 

serviceudbyder (Spliid, 2007, s. 290-291). 

 
Med hovedsæde i København har ISS udviklet sig til at være et verdensomspændende Facility 

Management selskab, der opererer i mere end 60 forskellige lande. Med en samlet personalekapacitet på 

over 535.400 (ISS, Q3 2012, s. 2) er ISS samtidig verdens fjerdestørste arbejdsplads målt på antallet af 

ansatte, (ISS Organisation) og i 2011 blev de kåret som nummer to i verdens over førende udbydere inden 

for outsourcing (ISS Press, 2011). 

 

Introduktion til Facility Management 
I det følgende vil den globale industri for FM blive introduceret. De anvendte data er baseret på baggrund 

af en af de mest omfattende undersøgelser af det globale marked for FM fra december 2012, som er 

foretaget af Frost & Sullivan, som har speciale i at foretage markedsanalyser (Frost & Sullivan, 2012a). 
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FM omfatter serviceområderne hård FM, Blød FM og Value-added services1

 

. ISS har sine største styrker 

inden for blød FM. Virksomheder der beskæftiger sig med Integrated Facility Management (IFM) 

forsøger i videst muligt omfang at dække alle tre serviceområder. En IFM kontrakt indebærer en samlet 

integreret levering af alle de serviceydelser, som kunden har behov for, hvormed der kun er en enkelt 

point-end kontaktleverandør af alle leverede services. Af det samlede globale marked for FM i 2011 på 

cirka DKK 3162 mia. udgjorde single-services 65,0%, multi-services 22,8% og IFM 12,2%. 

Forventningerne til fremtiden er, at andelen fra single-services vil falde men dog fortsat udgøre mere end 

halvdelen af det samlede FM-marked i 2016. Omvendt er markedet for IFM det mindste, men samtidig 

også det hurtigst voksende, inden for FM. Dette gælder især for de mere modne markeder, som udgøres af 

Nordamerika, Europa og til dels Stillehavsområdet. 

Figur 4: Globale FM marked for 2011 (%)    Figur 5: Globale IFM marked (%) for 2011 

 Kilde: Frost & Sullivan Global 

 
Det globale IFM marked var i 2011 på DKK 386 mia. Nordamerika og Europa2

                                                        
1 Hård FM omfatter bl.a.: Mekanisk & elektrisk service, fjernvarme & ventilering, VVS, brandalarm systemer og bygning- og 
kontrolsystemer. Blød FM omfatter bl.a.: rengøring, catering, vaskeservice, posthåndtering, receptionsdrift og sikkerhed. Value-
added services omfatter: miljø-management, IT & telehåndtering samt Property management. 

 stod for den største andel 

af det samlede marked med henholdsvis 42,9% og 29,5%. Asien og Stillehavsområdet andel var 22,0% 

mens Latinamerika kun udgjorde 1,3%. Som det ses, er det nordamerikanske marked det største og mest 

udviklede marked inden for både FM og IFM, mens Europa står for den næststørste andel både inden for 

FM og IFM. Tilsammen udgør disse to regioner inden for FM mere end 68% af markedet og mere end 

72% inden for IFM. 

2 I Europa udgøres de tre største markeder inden for FM af Storbritannien (23,3%), Tyskland (22,7) og Frankrig (17,9%). Inden 
for IFM gør samme fordeling sig gældende men i stedet med andelene 41,5%, 22,8% og 8,3%. 
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Forretningsområder 
ISS tilbyder tre forskellige måder at levere services til deres kunder. Disse forekommer enten i form af 

levering som enkelt-services, multi-services eller som Integrated Facility Services (IFS). IFS svarer til det 

samme som IFM og vil herefter blive benævnt som dette. Levering af IFM løsninger er primært målrettet 

større selskaber og koncerner, der eksempelvis opererer på tværs af flere lokaliteter. ISS’ portefølje af de 

enkelte serviceydelser består af seks forskellige områder, som gennemgås nedenfor (ISS, Årsrapport 2011, 

s. 20-21). Tallene i parentes indikerer den procentvise andel af omsætningen i 2011. 

 
Cleaning services (51%): Cleaning services er fortsat ISS’ største omsætningsmæssige bidragsyder, men 

andelen af den samlede omsætning er, som en del af de seneste strategier, blevet mindsket  markant over 

de senere år. Området består af daglig rengøring af kontorer, hospitaler og industrifaciliteter, 

transportsystemer, vask samt specialrengøring inden for eksempelvis atomkraft, lufthavne eller 

fødevareproduktion. 

 
Property Services (19%): Dette område omhandler primært den daglige drift af bygningsvedligeholdelse, 

og sekundært om øvrig teknisk service, landskabspleje og skadedyrsbekæmpelse. Property services har de 

senere år især været påvirket negativt af den økonomiske afmatning i byggebranchen. 

 
Catering services (10%): Udbuddet af catering services er de senere år vokset markant som følge af 

fokuseringen på IFM. Der er hovedsageligt tale om driften af interne restauranter, hospitals-, kontor- og 

virksomhedskantiner samt catering til take-away. 

 
Support services (8%):  Support services omfatter receptionsdrift, intern postomdeling, scanning og andre 

logistikydelser til kontorer, call-centre, vikar- og rekrutteringstjenester og genplaceringsydelser. 

 
Security services (7%): Denne serviceydelse omfatter blandt andet vagttjenester, adgangskontrol og 

patruljering af kundefaciliteter og bygninger, samt installation af alarmer og adgangskontrol-systemer. 

Sikkerhedsservice blev først introduceret i 2006 som effekt af det nye ejerskab 

 
Facility management (5%): Udbuddet af facility management kan eksempelvis bestå af on-site styring af 

facility services, change management, forandringsledelse, pladsstyring og rådgivning. 

 

I Figur 6 og 7 er den historiske omsætningsmæssige fordeling af henholdsvis de enkelte servicetyper og de 

respektive leveringstyper vist. På de respektive områder står henholdsvis single-services og rengøring 

begge for over halvdelen af omsætningen i 2011, men de begge udgør en mindre andel af omsætningen 

sammenlignet med 2010. Tilbage i 2005 udgjorde rengøring mere end 61% af den samlede omsætning. 
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Figur 6: Omsætningsmæssig fordeling (servicetype)   

Kilde: ISS årsrapporter samt egen tilvirkning  
 

Ejerstruktur 
Den 29. marts 2005 fremsatte kapitalfondskonsortiet PurusCo A/S et købstilbud på hele den udestående 

aktiekapital i ISS på DKK 470 pr. aktie. Kapitalfonden repræsenterede henholdsvis den svenske 

kapitalfond EQT (55% ejerandel) og GSCP (45%). Købstilbuddet på ISS udgjorde en præmie på cirka 

31% i forhold til den senest offentliggjorte aktiekurs på DKK 359 d. 23. marts, og repræsenterede således 

et samlet købstilbud på hele aktiekapitalen i ISS på DKK 22,1 mia. (Business, 2005). 

 
Den 27. april 2005 gav bestyrelsen anbefaling til aktionærerne i ISS om at acceptere købstilbuddet. Den 

10. juni 2005 havde kapitalfonden erhvervet 98,3 % af aktierne og først d. 26. Juli var den samlede handel 

for alle aktierne blevet gennemført. Opkøbet var herefter en realitet og betød samtidig, at ISS gik fra at 

være offentlig- til privatejet selskab (ISS, Årsrapport 2005). Købet af ISS var en typisk LBO, hvor en 

mindre del af overtagelsen blev finansieret med egenkapital fra kapitalfonden (DKK 7693 mio.), mens den 

resterende del af finansieringen bestod ved optagelse af ny gæld i virksomheden (ISS, Årsrapport 2005, s. 

20). På denne måde var gælden i forhold til egenkapitalen ved overtagelsen cirka i forhold 3:1. 

 
I juli 2006 blev ledelsen også inkluderet i den nye ejerstruktur i det såkaldte ”Management Participation 

Programme” (MPP). Dette bestod af en blanding af direkte og indirekte investeringer i henholdsvis aktier 

og warrants til en samlet værdi på DKK 176 mio. MPP blev i 2006 fordelt på 138 ledende ansatte og 

bestyrelsesmedlemmer3

 

 (ISS, Årsrapport 2006, s. 11). 

I august 2012 valgte ISS at inddrage to nye investorer i ejerstrukturen i form af KIRKBI Invest A/S 

(KIRKBI) og Ontario Teachers´ Pension Plan (OTPP) med indskydelsen af frisk egenkapital for DKK 

                                                        
3 I Q3 2012 udgør MPP DKK 194,6 mio. fordelt på 140 ledende ansatte (ISS, Q3 2012, note 13). 

Figur 7: Omsætningsmæssig fordeling (leveringstype) 
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3,721 mia. (ISS, Q3 2012). Kapitalindskydelsen har været første skridt til at nedgeare selskabet for at 

blive mere attraktive til den forventede fremtidige børsnotering (Business, 2012b). 

 

Nedenfor er ejerstrukturen i ISS for 2006 vist efter at MPP blev implementeret, og per 30.09.2012 efter 

KIRKBI og OTTP blev inkluderet i ejerstrukturen. Det er disse ejerstrukturer, der tages udgangspunkt i, 

når værdiskabelsen under kapitalfondsejerskabet senere nedbrydes. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: ISS årsrapporter og egen tilvirkning 
 

Udskiftning af topledelsen 
Konsekvensen af det nye kapitalfondsejerskab var blandt andet et mere aktivt ejerskab, der indebar en 

større involvering af bestyrelsen i den daglige drift. Dette passede ikke til den daværende administrerende 

direktørs ledelsesstil, Eric Rylberg, hvorfor han i 2006 blev erstattet af Jørgen Lindegaard, som kom fra en 

tilsvarende position i SAS (Business, 2006). Jørgen Lindegaard forlod siden hen posten som 

administrerende direktør i 2010 for i stedet at overtage en position i selskabets bestyrelse. Efterfølgende 

blev Jeff Gravenhorst forfremmet fra CFO til ny topchef i virksomheden (Business, 2010). 

 
Med lanceringen af den nye strategi i 2008 blev fokus flyttet fra opkøbt til organisk vækst. Dette ændrede 

kravene til landechefernes sans for forretningsudvikling og deres måde at integrere eksisterende aktiver på 

(Børsen, ISS renser ud blandt direktører, 2010a). I årene efter overtagelsen af ISS blev 11 landechefer 

derfor udskiftet som led i den nye strategi. Det skyldes, at mange af de hidtidige chefer var ansat på 

baggrund af deres kompetencer på at implementere opkøbene, mens fokus efterfølgende var på udnyttelse 

af den eksisterende forretning. 

  

Figur 8: Ejerforhold 15.07. 2006 Figur 9: Ejerforhold 31.09 2012 
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En ny strategi 
Uafhængig af udfaldet af de igangværende forhandlinger om købet af ISS lancerede ledelsen i selskabet i 

april 2005 strategien ”Route101”. Målsætningen var at øge selskabets omsætning til DKK 101 mia. inden 

for seks til ni år (Business, 2005a). Planen skulle udføres ved at udvide forretningen fra en tilstedeværelse 

i 42 til 60 lande. Dette skulle primært foregå gennem opkøb4

 

, så ISS skulle dække 90 af verdens samlede 

BNP. Efter overtagelsen af ISS ønskede de nye ejere ikke at ændre i udformningen af strategien. 

Omsætningsmålsætningen blev til gengæld ændret til DKK 120 mia. inden for fem til syv år, som også var 

den forventede ejerperiode. ”Route101” var en videreførelse af ”Create2005”, men med endnu større 

fokus på at gå fra at være et internationalt rengøringsselskab til den ledende globale udbyder af IFM 

løsninger. Det aktive ejerskab kunne dog medvirke til en endnu hurtigere eksekvering og integrering af 

strategien rettet mod nye vækstmarkeder og IFM løsninger til store multinationale selskaber (ISS Strategy). 

I anden halvdel af 2008 blev den nye strategi ”The ISS Way” lanceret som næste fase af 

kapitalfondsejerskabet og som en overbygning af Route101. De nødvendige opkøb var nu foretaget i 

forhold til at opnå den påkrævede globale tilstedeværelse. ISS var samtidig nået så langt med deres 

strategi, at fokus fremadrettet skulle være på integrering, effektivisering og en styrkelse af den 

eksisterende platform af services (ISS Our strategy). Det betød eksempelvis frasalg af aktiviteter der lå 

uden for kerneforretningen og et ønske om fremadrettet kun at vokse organisk. Formålet med ”The ISS 

Way” var desuden at forbedre kundeoplevelsen ved at skræddersy serviceløsninger samt øge væksten 

gennem mere kryds-salg. Ved at styrke IFM-området var man bedre i stand til at udnytte selskabets 

skalafordele, diversificerede produktportefølje og den globale tilstedeværelse. Desuden var endnu en 

målsætning at runde en million ansatte i 2013 (Business, 2008). 

 
Som en del af strategierne implementerede ledelsen i ISS en mere konsistent måde at skabe værdi over for 

kunderne på. Det gjorde de ved at hele virksomheden skulle arbejde ud fra en samlet platform ved 

levering af services i form af en mere klar og ensrettet værdikæde. En detaljeret beskrivelse af 

værdikæden er forklaret i bilag 1. Mere specifikt har omdrejningspunktet, som tidligere nævnt, været på at 

få landecheferne inddraget i ejerstrukturen for at sikre den lokale handlefrihed og skabe større lokalt 

kendskab. I 2011 udgjorde deres andel af MPP 62% (ISS, Årsrapport 2011, s. 49) På denne måde har ISS 

formået at komme tættere på kunderne og styrket partnerskaberne med disse. (ISS, Our business model). 

 

Samlet set har strategierne ”Route101” og ”The ISS Way” ført til en bredere global tilstedeværelse, samt 

en mere fleksibel forretningsmodel med mulighed for hurtigere at tilpasse selskabets omkostninger 

sammenlignet med deres konkurrenter. Den overordnede målsætning har været, at single-services skulle 

                                                        
4 Helt præcist ønskede ISS at vokse med 5% organisk p.a. og tilkøbe mellem 8-12% p.a. 
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udgøre en fortsat mindre andel af den samlede omsætning, og ud fra figur 6 må dette siges at være 

lykkedes. Fokus har desuden været på at gøre sig mindre afhængige af det nordiske og vesteuropæiske 

marked på grund af deres modne status. ISS ønske var samtidig større eksponering mod nye 

vækstmarkeder 5

 

, da mulighederne for at øge indtjeningen naturligvis er væsentlig større her. I de 

kommende år forventes det således, at selskabet udelukkende vil fokusere på at vokse organisk, og at de 

kun vil foretage nye opkøb i vækstmarkederne, i det omfang det findes nødvendigt (ISS, Årsrapport 2011, 

s. 22). 

Geografiske markeder 
ISS operer i syv forskellige regioner og samlet 67 forskellige lande. En oversigt herfor samt størrelsen af 

landenes omsætning er vist i bilag 2. ISS’ største marked er Vesteuropa med 51% af den samlede 

omsætning for 20116

 

. Her er de største enkeltmarkeder Storbritannien, Frankrig og Spanien med 10,1%, 

9,7% og 5,8% af hele selskabets omsætning. Norden er den næststørste region med 23%, hvor både Norge 

(7,7%), Sverige (5,4%) Finland (5,4%) og Danmark (4,7%) alle er blandt de 10 største bidragsydere til 

omsætningen. I Figur 10 er regionernes bidrag til den samlede omsætning opstillet for perioden fra det år, 

hvor ISS blev opkøbt i 2005 og frem til det seneste regnskabsår for 2012 for perioden Q1-Q3. 

Figur 10: Omsætningsmæssig fordeling fordelt på regional tilstedeværelse 

 
Kilde: ISS årsrapporter og egen tilvirkning 
 

                                                        
5 Vækstmarkederne defineret som Asien, Østeuropa og Latin-Amerika (og Mellemøsten som ISS ikke er til stede i) 
6 Der foreligger ikke specificerede andele for de enkelte lande for 2012YTD. Disse oplyses kun i årsrapporterne. 
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Som det kan ses, er der sket en ændring i de enkelte regioners procentvise andel af omsætningen. Blandt 

andet indtrådte ISS først på det nordamerikanske marked i 2007 og denne region udgør i 2012 derfor kun 

4% af omsætningen. Fokus har desuden været på at blive mindre afhængige af region Vesteuropa og 

Norden, hvortil deres andele er faldet med henholdsvis 14%- og 8%-point fra 2005 til 2012. Modsat står 

især Asien, og til dels Stillehavsområdet7

 

 og Latin Amerika, for en fortsat større andel af omsætningen. 

Vækst 
Omdrejningspunktet for strategien ”Route101” var hovedsageligt at vokse gennem opkøb for at øge den 

globale tilstedeværelse og indtræde på nye markeder. I perioden fra 2005 til 2009 er der således foretaget 

325 opkøb, mens der i tilsvarende periode er foretaget 53 frasalg. Herefter har ISS hovedsageligt kun haft 

fokus på organisk vækst. I Figur 11 er vist en grafisk oversigt over antallet af virksomhedsopkøb og 

frasalg samt udviklingen i den organiske vækst sammenlignet med den overordnede vækst. 

 
Den gennemsnitlige årlige organiske vækst for hele perioden var 4,1%. Som det ses, har ISS, på trods af 

finanskrisen i 2008, i denne periode været i stand til at opretholde en relativ pæn omsætningsvækst. Det 

ses desuden, at siden 2010 er der kun blevet foretaget et enkelt opkøb. Til gengæld er der i tilsvarende 

periode gennemført 25 frasalg som led i en større tilpasning af forretningen ved at afskaffe aktiver, der 

som nævnt har været vurderet til at ligge uden for ISS’ kerneområde (ISS, Årsrapport 2011, s. 22). ISS 

leverede i 2011 en pæn organisk vækst på 6,2% mens 2012 har været et svært år med samlet forventet 

organisk vækst på kun 2% for hele året. 

 
Figur 11: Antal opkøb og frasalg (venstre akse) og organisk vækst (højre akse) 

 
Kilde: ISS årsrapporter og kvartalsrapporter samt egen tilvirkning 

                                                        
7  Australien står for cirka 90% af omsætningen i region Stillehavsområdet 
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De modne markeder, som betragtes som regionerne Norden, Vesteuropa, Nordamerika og 

Stillehavsområdet, udgør tilsammen 84% af den samlede omsætning i 2012YTD, hvoraf et vægtet 

gennemsnit af den organiske vækst for denne periode kun var på 2,1% (ISS, Q3 2012, s. 9). Til 

sammenligning udgjorde vækstmarkederne, bestående af Østeuropa, Asien og Latinamerika, kun 16%. 

Deres vægtede gennemsnitlige organisk vækst var til gengæld på 13,7% i tilsvarende periode. 

 
Den store vægtning af omsætningen på de modne markeder understreger ISS’ sensitivitet over for de 

negative effekter fra den økonomiske krise, hvilket har medvirket til den lave organiske vækst. For 2012 

alene har væksten i Norden og Vesteuropa været henholdsvis 0% og 1%, og skyldes især strukturelle og 

operationelle problemer i Danmark, Holland og i Frankrig. Endnu værre ser det ud i Nordamerika og 

Stillehavsområdet som begge har oplevet negativ vækst i 2012. Dette er på trods af, at Nordamerika i 2011 

oplevede en organisk vækst på 35% som følge af opstarten af en stor IFM kontrakt. En gennemgang af 

den historiske organiske vækst i både Asien og Latinamerika viser omvendt, at begge regioner har haft 

kontinuerlig tocifrede vækstrater siden ISS indtrådte på disse markeder i 2005. De store bidragsydere i 

Asien er primært Indien, Kina og Indonesien alle med over 20% organisk vækst mens det i Latinamerika 

primært er Mexico og Brasilien. I Østeuropa, som ellers kategoriseres som en del af vækstmarkederne, har 

ISS omvendt kun oplevet minimal vækst inden for de seneste par år. Dette skyldes primært svære 

markedsbetingelser, og at ISS fortsat ikke vælger at fokusere fuldt ud på dette marked8

                                                        
8 Ledelsen i ISS har tilkendegivet at det heller ikke er målet at fokusere på region Afrika over de kommende år. 

 (ISS, Q3 2012).  
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Strategisk Analyse 
I den strategiske analyse vil de ikke-finansielle værdidrivere, som forventes at påvirke ISS nu og i 

fremtiden, blive undersøgt. På makroniveau anvendes PESTEL-modellen til at undersøge de eksterne 

samfundsmæssige faktorer, der forventes at have indflydelse på ISS’ fremadrettede indtjeningsmuligheder. 

Efterfølgende vil der blive foretaget en brancheanalyse af FM-industrien ved brug af Porters Five Forces 

modellen. Til sidst vil disse analyser blive sammenkoblet i SWOT-modellen, som derfor fungerer som en 

opsamling på hele den strategiske analyse. 

 

PESTEL 
Til analyse af de eksterne forhold anvendes, som nævnt ovenfor, PESTEL-modellen. ISS’ omfattende 

forretningsmodel og tilstedeværelse gør, at kun de væsentligste områder er udvalgt. Der er i det følgende 

valgt at sammenkoble politiske og juridiske faktorer, som følge af flere sammenfald hver for sig. 

 

Politiske og juridiske faktorer 
ISS’ globale fokus bevirker, at de i høj grad er påvirket af mange forskellige landes love og regulativer, 

hvorfor et kendskab til de lokale forhold er særdeles essentielt. Med ISS’ nye decentraliserede 

organisationsstruktur har de formået at opnå større lokalt indblik de enkelte lande for lettere at være i 

stand til at imødekomme politiske og juridiske udfordringer. (ISS, Årsrapport 2011, s. 49) På denne måde 

er ISS blevet langt mere omstillingsparate og fleksible end tidligere. Dette vil blive uddybet senere. I de 

enkelte lande er ISS især udsat over for politiske tiltag på beskæftigelses- og arbejdsmarkedet (herunder 

overenskomstforhandlinger og særlige forhold omkring løn) sundhed, sikkerhed, skat samt miljø. (ISS, 

Årsrapport 2011, s. 53). 

 
I takt med en fortsat udbredelse af FM findes det sandsynligt, at der i fremtiden vil blive indført mere 

omfattende lovgivningsmæssige bestemmelser inden for kundebeskyttelse og forretningsetik. Denne form 

for ”Best Practices” kan enten være i form af bestemte kvalitetsstandarder af leverede services eller krav 

om større åbenhed. Dette vurderes til at være kritiske elementer for at kunne opretholde integritet og 

troværdighed i branchen (Frost & Sullivan, 2012a). I kraft af ISS’ størrelse vurderes regulering på dette 

område at være en fordel for dem, da mindre serviceudbydere vil skulle bruge flere ressourcer på at kunne 

opfylde sådanne krav. Der er set eksempler på, at en manglende evne til at leve op til en vis kvalitet eller 

mangel på omkostningsreduceringer hos kunden har ført til, at disse i stedet har valgt at udføre services 

internt (Frost & Sullivan, 2012b). 

 
Cirka 76% af ISS’ samlede omsætning i 2011 kom fra lande inden for EU’s grænser eller lande, der er tæt 

forbundet med EU. Størstedelen af disse lande er overordnet set underlagt samme juridiske 
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bestemmelser og handelsrestriktioner, hvorfor der er væsentlige fordele ved at operere inden for dette 

område. Det skyldes, at den frie handel, ved hjælp af samarbejdet, er givet så optimale betingelser som 

muligt ved kun at skulle forholde sig til et sæt fælles regler. Samtidig øges mulighederne for vækst i de 

nye EU markeder i Østeuropa. På længere sigt formodes det også, at der opstår endnu større nedbrydning 

af handelsbarrierer også uden for EU´s grænser. Heri ligger en oplagt mulighed for ISS til at udnytte det 

store vækstpotentiale, der ligger i især BRIK-landene9

 

. Markeder som ellers er kendetegnet ved stor 

protektionisme, uigennemskuelighed og komplicerede juridiske regler. 

Skat: Med hovedsæde i Danmark er ISS underlagt dansk lovgivning og dermed også de danske 

selskabsskatteregler. Selskabsskattesatsen i Danmark har siden 2007 ligget på 25% og i mange år været 

blandt de laveste inden for medlemslandene af OECD (Dansk Industri, 2012, s. 65). For nyligt har lande 

som Sverige og Storbritannien begge sænket deres skattesats til 22%. (Business, 2012a). Dette tvinger 

Danmark til at overveje også at sænke deres skattesats for fortsat at kunne opretholde konkurrenceevnen. 

En sænkning af selskabsskatten vil have en positiv effekt på ISS indtjening. Omvendt forventes det, at 

dele af finansieringen til skattesænkningen vil komme fra ændringer i rentefradragets størrelse. Dette er 

negativt for ISS som følge af deres nuværende høje gældsandel. 

 
ISS er stærkt afhængige af reglerne for dobbeltbeskatning mellem flere lande. I perioden fra 2008-2010 

betalte virksomheden eksempelvis først skat i henholdsvis Frankrig og Spanien, før de igen var nødt til at 

betale skat i Danmark. I 2010 blev denne lov dog ændret, så der herefter kun skal betales skat i Frankrig 

og Spanien. Nye ændringer i reglerne for selskabers skattebetalinger i de enkelte lande udgør derfor en 

trussel for ISS. (ISS, Årsrapport 2009, s. 22). 

 
Outsourcing: En undersøgelse på det nordiske marked for FM (Coor, Stærk tendens mod internationale 

FM-strategier, 2010) viser, at størstedelen af alle private og offentlige organisationer har passeret første 

fase, hvor en eller enkelte services outsources til en eller flere serviceudbydere. Anden fase koordinerer 

flere services som en integreret enhed, hvor det typisk er udbydere med særlig ekspertise i IFM, der kan 

udnytte deres synergieffekter. Dette er foreløbig mest udbredt i den private sektor. Det er især muligheden 

for at udnytte såkaldte ”lokale synergier”, hvor samme person udfører forskellige services på samme 

lokalitet. Seneste tendens er dog tredje fase, hvor udviklingen går mod løsninger til mere end ét site også 

kaldet multi-site FM/IFM, hvor kunderne typisk ofte er større multinationale virksomheder. De søger at 

udnytte skalafordele og synergieffekter til at opnå omkostningsbesparelser, og samtidig giver det bedre 

forudsætninger for udbyderne til at skabe større indtjening. Foreløbig er Storbritannien et af de eneste 

markeder, som er begyndt at vise tegn på et mættet marked i fase tre. Den nordiske region, hvor 

                                                        
9 Brasilien, Rusland, Indien og Kina 
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undersøgelsen er foretaget, er et af de mest udviklede markeder og kan derfor angive, hvilken retning 

øvrige markeder forventes at følge i fremtiden. 

 
Under en højkonjunktur outsources der typisk på grund af mangelfulde ressourcer, mens det i 

lavkonjunkturer er for at skære i omkostningerne. På de kriseramte markeder har virksomheder i mange år 

outsourcet for at fokusere på deres kerneforretning. I øjeblikket er det dog omkostningsbesparelser, der er 

den primære driver, når virksomhederne vælger at outsource deres støttefunktioner (Coor, 2009). På de 

modne markeder er størstedelen af ”blød” FM blevet outsourcet, mens der endnu er potentiale i at 

erhverve kontrakter inden for ”hård” FM. På vækstmarkederne er der fortsat stort potentiale i begge typer 

FM (Frost & Sullivan, 2012a). 

 
På trods af krisetider har især virksomheder i den private sektor været ivrige efter at outsource, hvor det er 

disse, der har drevet størstedelen af væksten. Her har væksten været drevet af tredje fase på de modne 

markeder. Effekten heraf er at antallet af alle FM kontrakter er blevet færre, men til gengæld er antallet af 

IFM kontrakter steget og dermed er den samlede størrelse af alle kontrakter også steget. Boomet inden for 

IFM skyldes endvidere, at værdien af kontrakterne vokser hurtigere end antallet af dem (Frost & Sullivan, 

2012a). 

 
Finanskrisen har medført, at den offentlige sektor i lang tid har været påpasselig med at outsource 

samtidig med, at der har været massive stramninger på budgetterne. Det har medvirket til at skabe 

usikkerhed i FM industrien. Generelt finder ISS i øvrigt, at markedet for kunder tilknyttet den offentlige 

sektor er mere usikkert og volatilt end det private marked, hvilket skyldes generel stor usikkerhed om 

politiske beslutninger (ISS, Årsrapport 2004, s. 43) Blandt andet har den offentlige sektor længe været 

forsigtige med at overføre jobs fra den offentlige til den private sektor. I de senere år har man på de mere 

modne markeder dog set en udbredelse af de såkaldte Public Private Partnerships (PPP), hvor de 

offentlige institutioner er blevet mere villige til at outsource og indgå i langsigtede kontrakter med henblik 

på integrerede løsninger10

                                                        
10 I Europa er den daglige drift af Karolinska Hospitalet i Sverige og det nye forsvarsministerium i Frankrig i gang med fuldt ud at 
blive overtaget af IFM udbydere. Samme tendens ses også i Brasilien, Mexico, Sydafrika og Malaysia hvor PPP konceptet 
udbredes inden for hospitalsvæsenet, fængsler og uddannelsesinstitutioner. 

. Derfor forventes det, at væksten i outsourcing fra den offentlige sektor vil 

accelerere signifikant over de kommende år (Frost & Sullivan, 2012a). Ledelsen i ISS har angivet, at deres 

store drøm en dag er at komme til at drive deciderede ISS hospitaler, hvor de således står for driften af alt 

fra administration og læger til catering og sikkerhed mv. (Danskernes Akademi, 2011). 
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Økonomiske faktorer 
Markedet for FM korrelerer generelt med de økonomiske konjunkturer, herunder især udviklingen i BNP11

 

, 

som er vist i Figur 12. Her fremgår det, at frem mod 2017 vil en overvejende del af den globale vækst 

foregå i især Asien og Latinamerika. En undersøgelse fra McKinsey Global Institute har fundet, at de 600 

største byer i verden i år 2025 vil stå for 60% af den globale BNP produktion. (McKinsey&Company, 

2012) Heraf vil 440 af byerne alene stå for halvdelen af den globale vækst i BNP. Denne globale 

urbanisering vil skabe muligheder for ekspansion i nye markeder med mulighed for høj vækst. 

Bygningskonstruktion og infrastruktur er i øjeblikket i Mellemøsten og til dels også i Asien inde i en 

eksplosiv vækst, som forventes at fortsætte de næste mange år endnu. Det kan være med til at skabe nye 

attraktive markeder blandt andet inden for FM (Frost & Sullivan, 2012a). 

Figur 12: Forventede årlige BNP vækst 2010-2017 (faste priser) 

 
Kilde: IMF World Outlook Database 
 
Mange af de forretningsudvidelser ISS har foretaget, siden de blev opkøbt i 2005, har været for at styrke 

virksomheden mod nye vækstmarkeder, herunder især BRIK-landene. Kendetegnende for disse er, at de er 

blandt de hurtigst voksende lande i verden både rent befolkningsmæssigt og økonomisk. Samtidig 

vurderes alle BRIK-landene til at være blandt de 10 største økonomier i verden i 2020 (EconomyWatch, 

2010). Inden for de seneste ti år er den danske eksport af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger tidoblet 

mod BRIK-landene, og eksempelvis har Kina frem mod 2015 bebudet investeringer inden for området for 

velfærdsløsninger for DKK 280 mia. (MedWatch, 2012). 

                                                        
11 Dette er både noget som ledelsen i ISS angiver i deres årsrapport men understreges også ved undersøgelsen af beta for peers, 
når ejernes afkastkrav senere estimeres ved udregning af WACC. 
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Næste generation af nye vækstlande, de såkaldte N11-lande12

 

, står ligeledes klar med høje vækstrater, øget 

befolkningstilvækst samt behov for store offentlige velfærdsinvesteringer. Blandt andet vurderes det, at 

købekraften i Indonesien, Mexico og Tyrkiet, sammen med BRIK-landene, inden for de næste 20 år vil 

være større end G7-landenes samlede økonomi. Desuden er flere af disse landes vækstrater mere end 

dobbelt så store sammenlignet med mange Vesteuropæiske landes økonomier. Der er samtidig blevet nye 

muligheder for investeringer i disse lande, da flere politiske systemer er blevet mindre risikofyldte, hvilket 

har medført en nedbrydning af mange handelsbarrierer. (Udenrigsministeriet, 2011). 

ISS’ status som multinationalt selskab medfører, at de er udsat for blandt andet valuta-, rente- og 

likviditetsrisiko. ISS’ transaktionsrisiko er til gengæld relativt lav, da alle services produceres, leveres og 

faktureres i lokale valuta. Derfor har de også en fast valutakurspolitik om at hedge beløb, der overskrider 

DKK 5 mio. mod DKK eller EUR. ISS er ikke i større omfang udsat for kursændringer i euroen, hvor 

størstedelen af indtægterne fortsat kommer fra. Det skyldes, at fastkursaftalen mellem DKK og EUR 

maksimalt har et udsving på +/-2,5% (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2000). På trods af dette, har der 

historisk været store udsving i de valutarelaterede regnskabsmæssige poster. Da det i fremtiden forventes, 

at en større andel af omsætningen vil komme fra lande uden for euroens grænser, må det således formodes, 

at valutakursrisikoen også i fremtiden vil stige. 

 
ISS’ renterisici er primært relateret til de variabelt forrentede lån. For at minimere renterisici er ISS’ 

politik, at mellem 50-75% af den langvarige gæld holdes fastforrentet (ISS, Årsrapport 2011, s. 119). 

Likviditetsrisiko opstår blandt andet, hvis en virksomhed ikke er i stand til at imødekomme de finansielle 

institutters krav på grund af mangel på likviditet herunder krav til covenants. I ISS står blandt andet lån for 

mere end DKK 18,7 mia. til udløb ved udgangen af 2015. Det kan give problemer for ISS, hvis de ikke er 

i stand til at hente ny kapital til den tid, eller er i stand til at genforhandle disse lån til samme eller bedre 

vilkår (ISS, Årsrapport 2011, s. 120). Likviditetsrisikoen blev dog for ganske nyligt markant reduceret, 

efter at den seneste kapitalindskydelse i tredje kvartal blev brugt til at indløse et obligationslån med en 

pålydende rente på 11% (ISS Press releases 2012). 

 

Sociologiske faktorer 
For det enkelte menneske og enkelte virksomhed er individualisering i dag blevet et nøgleord. I dag 

forventer og ønsker kunderne i langt højere grad skræddersyede produkter, services og løsninger. Det 

stiller store krav til FM industrien, men skaber omvendt øgede indtjeningsmuligheder (ISS Vision 2020, 

2011, s. 61). For ISS ses dette som en mulighed for at skabe langvarige kundeforhold, hvis man formår at 

forstå den individuelle kundes behov og på denne måde skræddersy de rette serviceløsninger. En ulempe 

                                                        
12 Bangladesh, Indonesien, Sydkorea, Pakistan, Filippinerne, Vietnam, Mexico, Tyrkiet, Egypten, Iran og Nigeria. 
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ved individualiseringen er dog, at medarbejderne samtidig stiller større krav til den enkelte organisation 

om personlig og karrieremæssig udvikling. Det kan medføre større udskiftning af medarbejdere i en 

branche, som i forvejen er præget af stor udskiftning og rotation blandt de ansatte (ISS, Årsrapport 2011, s. 

45). 

 
På grund af store kulturelle forskelle kæmper outsourcing af FM-services i udviklingslande med at blive 

socialt accepteret som et bæredygtigt og værdiskabende koncept. I øjeblikket kæmper FM branchen 

således med at prøve at ændre det traditionelle billede af måden at varetage jobs, som involverer services. 

Eksempelvis foretrækker lavindkomstlande at beskæftige lokal arbejdskraft frem for at få leveret 

serviceydelserne fra udefrakommende udbydere. I mange tilfælde opfattes FM udbydere fra Vesten som 

en dyrere løsning frem for at udføre services internt. Desuden hersker en frygt for tab af fleksibilitet ved at 

være bundet til langtidskontrakter. På kort sigt udgør en mangel på accept af industrien derfor en trussel, 

men må forventes at opnå en vis form for accept på længere sigt gennem en fortsat udbredelse af 

konceptet (Frost & Sullivan, 2012a). 

 

Demografi 
I fremtiden vil den demografiske udvikling få stor betydning for FM industrien, hvilket vil få vidt 

forskellige konsekvenser for de respektive regioner. Vesteuropa, Kina og Rusland vil i de kommende år 

være kendetegnet ved, at en langt større andel af befolkningen udgøres af ældre generationer over 60 år 

(Ernst & Young). Samtidig vil arbejdsstyrken, der kommer til at forsørge den ældre generation, løbende 

blive mindre. Dette vil medføre ændringer i mange lande og regioner i forhold til den klassiske 

befolkningspyramide, som typisk består af en stor andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder og en 

mindre andel af ældre. Konsekvensen er at den pyramidelignende befolkningsandel vil blive mere ligeligt 

fordelt på både ældre og yngre generationer. I bilag 3 er et eksempel på dette vist for Danmark, hvor 

befolkningsandelen for 2012 sammenlignet med 2050. I 2012 er andelen af mænd og kvinder over 65 år i 

Danmark henholdsvis 15,7% og 16,1% mens det forventes at disse andele frem mod 2050 øges til 23,2% 

og 25,6% (Nordea, 2013). Overordnet set bliver effekten af dette, at den samlede efterspørgsel efter 

mange velfærdsydelser vil stige til fordel for virksomheder inden for eksempelvis FM. 

 
For FM industrien er effekten af den demografiske udvikling yderligere, at det fremover vil blive sværere 

at kunne tiltrække og opretholde kvalificeret arbejdskraft. Konsekvensen af dette bliver et fortsat 

voldsommere pres på lønningerne. Dette understreges samtidig af at Jeff Gravenhorst angiver dette 

område som den største udfordring, ISS står over for i det kommende årti (Danskernes Akademi, 2011), 

da cirka 66% af selskabets omsætning i 2012 gik til aflønning af ansatte. Mere herom senere i 

regnskabsanalysen. I Figur 13 er den akkumulerede udvikling i reallønnen på globalt plan vist i perioden 
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fra 2000-2011 med år 2000 som basisår. Den globale lønudvikling for hele verden viser en samlet stigning 

på næsten 25%. Udviklingen dækker dog over store forskelle på tværs af regionerne. På vækstmarkeder i 

Asien er lønningerne blevet næsten fordoblet og i Østeuropa og Centralasien er de næsten tredoblet. Til 

gengæld har stigningen kun været moderat i de såkaldte udviklede økonomier med en stigning på 5%. 

Samtidig vurderes lønniveauet i Kina allerede i 2017 at nå det europæiske niveau (Business, 2012c). 

Rapporten for den historiske lønudvikling konkluderer også, at produktiviteten i tilsvarende periode er 

steget, men dog ikke nok til samlet at opveje for lønstigningen. Samlet vurderes stigende lønomkostninger 

til at være den største udfordring for ISS i fremtiden. 

 
Figur 13: Indekseret akkumuleret vækst i realløn siden 2000 (indeks 2000 = 100) 

 
Note: Data for Afrika og Mellemøsten for perioden 2008-2011 er behæftet med en vis mængde usikkerhed. 
Kilde: Global Wage Report 2012/13 ved egen tilvirkning 

 
Sundhed, ernæring og sygdomme har fået større fokus, som en direkte effekt af den tiltagende 

individualisering, livsstilsændringer og den fremtidige demografiske udvikling. Alene i Europa udgør 

sundhedssektoren mere end 30% af den samlede IFM industri. (ISS Vision 2020, 2011) På trods af 

offentlige nedskæringer generelt forventes det derfor, at outsourcing af offentlige serviceydelser inden for 

sundhed vil stige yderligere i fremtiden. Samtidig vil der blive stillet krav til bedre kvalitet og større 

specialisering i serviceydelserne. Det vil være med til at øge prisen på leverede services, men til gengæld 

vil indtjeningen blive negativt opvejet af de forventede stigende omkostninger til lønninger. 

 

Teknologiske faktorer 
Rengøring, som i 2011 fortsat udgjorde mere end halvdelen af ISS’ omsætning, udføres primært af 

manuelt arbejdskraft. Teknologi udgør således på dette område fortsat kun en lille del af det daglige 
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arbejde og generelt anses mulighederne for at finde på nye innovative løsninger på kort sigt for at være 

begrænset. På længere sigt vurderes det dog, at innovative teknologiske løsninger kommer til at spille en 

markant større rolle. Der forventes at ske en større automatisering af visse funktioner samt en forbedring i 

kvaliteten og stabiliteten inden for blandt andet robotteknologi. Desuden er eksempelvis støvsugning på 

mange områder allerede blevet overtaget af maskiner og robotteknologi. Jeff Gravenhorst har angivet, at 

der allerede inden år 2020 kan være ansat flere tusinde robotter som erstatning for menneskelige 

arbejdsopgaver i ISS. Han anser derfor levering af serviceløsninger gennem ny innovativ teknologi som 

essentielt for at være markedsførende serviceudbyder (Danskernes Akademi, 2011). Det vil medvirke til at 

optimere effektiviteten og lønsomheden per medarbejder. Omvendt kan det også medføre en delvis 

distancering af den personlige kontakt til kunderne og i værste fald medføre tab af kontrakter. 

 

Inden for ISS’ næststørste forretningsområde Property Services forventes det, at udviklingen af såkaldt 

intelligent teknologi fremover kommer til at spille en væsentlig rolle. Især den teknologiske udvikling 

inden for kommunikationscensorer, smart-overvågning og sikkerhedsapplikationer kommer til at ændre og 

effektivisere måden at drive og vedligeholde bygninger og ejendomsområder. Der er allerede sket en stor 

udvikling på dette område, og kommunikationssensorer er i dag i stand til at afgøre, hvor der er behov for 

den menneskelige indsats. I samarbejde med mobile enheder vil dette åbne op for, at sensorer og 

mennesker i intelligente netværk kan skabe mere effektive og dynamiske planlægningssystemer og 

dermed skabe estimerede effektivitetsforbedringer på helt op til 30-50% frem mod 2020 (ISS Vision 2020, 

2011, s. 59). 

 

Miljømæssige faktorer 
ISS har de senere år skærpet deres fokus på miljøet. ISS’ kunder stiller fortsat større og mere komplekse 

krav til selskabets CSR-profil samt bæredygtighed (ISS, Corporate Responsibility Report, 2011, s. 7). For 

ganske nylig var der et eksempel på, at ISS følte sig nødsaget til at trække sig fra den danske stats 

rammekontrakt om indkøb af rengøringsydelser. Årsagen var, at ISS ikke følte de var i stand til at leve op 

til de miljømæssige minimumskrav, som den danske stat krævede til den udbudte pris 

(Moderniseringsstyrelsen, 2012). Det er på trods af, at ISS har en klar firmapolitik i forhold til at reducere 

kemikalier, vandspild, og udledning af CO2 (ISS, Corporate Responsibility Report, 2011, s. 24). 

 
ISS stræber efter at benytte sig af leverandører af rengøringsmidler med stærke grønne 

virksomhedsprofiler som eksempelvis JohnsonDiversey (ISS Responsibility, 2012). ISS har desuden 

indført et ”Green Cleaning” koncept, som involverer en reducering på 75% på brugen af rengøringsmidler 

og 70% mindre vandspild. Hermed imødekommer ISS kundernes behov, da disse i høj grad efterspørger 

bæredygtige løsninger. Dette medfører dog oftest også højere priser (ISS Green Cleaning). Spørgsmålet er 
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således, om ISS i fremtiden bliver i stand til at kunne levere bæredygtige løsninger til konkurrencedygtige 

priser. Hvis andre rengøringsudbydere overhaler ISS på dette område, kan det udgøre en stor udfordring. 

Samlet vurderes bæredygtige og energieffektive løsninger at være et område, hvor udbyderne kan 

differentiere sig og tilføre værdi til kundekontrakterne. 

 

Det forventes at klimaforandringer og global opvarmning vil få stor betydning for den fremtidige FM 

industri. Mange af de hurtigst voksende byer frem mod 2025 ligger i nærheden af områder, der er sårbare 

over for naturen som eksempelvis byer tæt på kysterne. Ekstreme vejrtyper og højere vandstande vil 

medføre behov for nye bygningskonstruktioner og alternative måder at samarbejde med kunderne på. 

Specielt urbaniseringen i lav- og mellem indkomstlande vil medføre forandringer og udfordringer for at 

skabe vand-, energi- og spildeffektive løsninger til huse og bygninger på en hurtig og billig måde (ISS 

Vision 2020, 2011, s. 57). I samarbejde med offentlige sektorer og virksomheder kan dette blive et vigtigt 

vækstområde for ISS til at udforske nye forretningsmuligheder. 

 

Konklusion på PESTEL analysen 
Den nuværende globale krise har medført en øget bevidsthed om mulighederne for 

omkostningsreduceringer ved outsourcing. I den offentlige sektor generelt er der trods krisetider mulighed 

for at udvide PPP konceptet. Derfor forventes det samlet set, at outsourcing i fremtiden har gode 

vækstvilkår. Desuden viste en undersøgelse af de politiske og skattemæssige rammevilkår, at ISS er meget 

afhængige af nye tiltag på disse områder. En fortsat nedbrydning af handelsbarriererne på især 

vækstmarkederne gør det desuden lettere for ISS at indtræde på nye markeder. Væksten inden for FM vil i 

fremtiden være drevet af BRIK og N11 landene samt region Asien og Latinamerika på grund af stigende 

efterspørgsel efter services inden for bygningskonstruktion og infrastruktur, hvilket forventes at give 

større valuta- samt renterisici for ISS. Dog kæmper branchen dog fortsat med at skabe større kulturel 

forståelse om fordelene ved outsourcing i disse. 

 
Trenden i efterspørgslen i leverede services vil blive mod mere skræddersyede løsninger, større 

bæredygtighed samt bedre kvalitet, hvilket vil medføre mærkbar vækst inden for især IFM. Årsagen er 

større fokus på miljøet og sociologiske faktorer såsom individualisering, sundhed og urbanisering 

herunder nye typer bygningskonstruktioner. Fremadrettet vil den demografiske udvikling både medføre 

øget efterspørgsel efter services men også udgøre en trussel i forhold til tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft og hermed lægge et pres på lønniveauet som helhed. Et større behov for investeringer inden 

for ny intelligent og innovativ teknologi og automatisering af serviceydelser forventes omvendt at 

effektivisere forretningsprocesser til fordel for bedre effektivitet og lønsomhed og skabe muligheder for 

højere indtjening og udnytte nye forretnings muligheder.  
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Porters Five Forces Analyse 
Til at undersøge konkurrenceforholdene for ISS anvendes Porters Five Forces modellen, der analyserer 

fem markedskræfter jævnfør nedenstående (Aaker, 2008, p. 66). 

Truslen fra nye konkurrenter 
Adgangsbarriererne for virksomheder til at indtræde i en branche afhænger væsentligt af det påkrævede 

investeringsbehov, hvilket på lokale markeder sjældent er særligt stort. Overordnet set er 

adgangsbarriererne for FM således lave, da branchen er kendetegnet ved et højt niveau af immaterielle 

aktiver. På hjemmemarkederne er det derfor let både at indtræde og forlade branchen, hvilket medfører, at 

FM generelt er kendetegnet ved mange små udbydere inden for single services, hvilket er med til at skabe 

hård konkurrence på de lokale markeder. For etablerede virksomheder kan der til gengæld være høje 

adgangsbarrierer forbundet med at indtræde på nye markeder. Dels kan der være væsentlige kulturelle 

forskelle, men lige så vigtigt er det at have en stærk track-record. Disse barrierer kan ofte være svære at 

overkomme og medfører at opkøbsaktiviteten i branchen generelt er utrolig stor (Frost & Sullivan, 2012c). 

 
Alle markeder er kendetegnet ved, at mindre kunder hovedsageligt efterspørger levering af enkelte 

services (Frost & Sullivan, 2012a). Dette er blot en af forklaringerne på ISS’ strategi mod IFM, da 

selskabet ønsker at kunne drage fordel af deres størrelse og tilstedeværelse, know-how samt teknologiske 

fordel ved tilsvarende at målrette deres services mod de større kunder. Desuden er der relativt højere 

adgangsbarrierer på markedet for integrerede løsninger mod større kunder, hvorfor der fortsat er langt 

færre udbydere her, da det kræver et vist fundament og baggrund inden for FM. 

 
Europa, som er et af de mest modne markeder for FM, har de senere år ikke oplevet tilnærmelsesvis 

samme tilgang af nye serviceudbydere på grund af et mindre attraktivt marked. I 2010 var der således 

mindre end 10 virksomheder med en omsætning på over DKK 75 mio. som indtrådte på dette marked 

(Frost & Sullivan, 2012b). 

 

Rivalisering mellem nuværende konkurrenter i branchen 
ISS’ omfattende forretningsstruktur gør, at de dagligt samlet konkurrerer med mere end 250.000 andre 

virksomheder (ISS, Corporate Responsibility Report, 2011, s. 25). På trods af en FM branche med stor 

konkurrence betragtes markedet som særdeles fragmenteret med mange lokale udbydere i hård 

konkurrence med internationale dbydere. Lave indgangsbarrierer og krav til de ansattes kvalifikationer 

inden for FM medfører, at markederne for single services som helhed kan betegnes som fuldkommen 

konkurrence. På denne måde er både det lokale og internationale marked derfor præget af hård 

konkurrence, og samtidig presses markedet ligeledes af de såkaldte in-house løsninger, hvor kunderne 
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vælger at udføre deres støttefunktioner selv i stedet for at outsource disse til specialiserede udbydere. 

 
På det største marked for ISS i Europa var der i 2010 cirka 250 konkurrerende virksomheder med en 

omsætning på mindst DKK 75 mio. (Frost & Sullivan, 2012b). Top 10% af hele FM markedet i Europa 

stod for cirka 28% af det samlede marked, hvilket kan ses i figur 14. Som det fremgår, var ISS i 2010 

markedsledende med en andel på 5,9%. Ses der kun på IFM i Europa stod de tre markedsførende udbydere 

i 2011 for 23,3% af markedet heraf ISS som næststørste med 5,8%. Virksomheden Carillion står alene 

med 12,4% af IFM markedet kun i Europa på baggrund af en stor dominans i Storbritannien. 

 

 

 

Kilde: Frost & Sullivan 2012a og Frost & Sullivan 2012b samt egen tilvirkning 
 
På globalt plan så fordelingen inden for IFM i 2011 en smule anderledes ud på baggrund af figur 15. Her 

er markedslederen Johnson Controls med en andel på 6,0% mens ISS kun sidder på 2,3% som den 

sjettestørste udbyder målt på markedsandele. De seks største IFM udbydere sidder her med 21,7% af 

markedet. Som nævnt anses dette marked for at være langt mere fragmenteret, selv om der globalt samlet 

er vurderet til at være omtrent 600 konkurrenter. Frem mod 2017 er det globale marked estimeret til 

gennemsnitligt at vokse med 7% om året (Frost & Sullivan, 2012a). I bilag 4 er der foretaget en kort 

gennemgang af ISS’ største konkurrenter. Kendetegnende for dem alle er, at de hver især har deres styrker 

på forskellige forretningsområder, hvor ISS globalt er den stærkeste inden for rengøring. 

 

Konsolidering 
På trods af et fragmenteret marked, der langt fra endnu er fuldt ud konsolideret, har de seneste 5-7 år været 

præget af mange opkøb, hvor ISS hidtil har været den mest aktive spiller. Alligevel vil 

konkurrenceintensiteten sandsynligvis ændres markant frem mod 2020. I takt med en stigende 

efterspørgsel efter single-point serviceudbydere og den fortsatte vækst inden for IFM forventes der en stor 

Figur 14: Markedsandele FM i Europa 2010 Figur 15: Markedsandele IFM på globalt plan 2011 
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aktivitet af opkøb de kommende år. ISS har allerede foretaget en væsentlig udvidelse af deres forretning 

gennem opkøb så selskabet nu er bredt tilstede i alle regioner. Flere af ISS’ øvrige største konkurrenter er 

særdeles stærke på deres hjemmemarkeder og omkringliggende områder, men har endnu ikke foretaget 

opkøb med samme hastighed eller har samme globale tilstedeværelse som ISS. En af årsagerne hertil kan 

skyldes, at kapitalfondsejerskabet har bidraget til finansieringsmuligheder, som konkurrenterne ikke i 

samme omfang har haft adgang til. Omvendt var der dog i 2011 et eksempel på, at en af deres 

konkurrenter i form af G4S var ved at foretage et strategisk opkøb af ISS, for at styrke deres muligheder 

på IFM området (Business, 2011a). Aftalen endte dog med ikke at blive til noget.  På trods af at der vil 

være en fortsat tilgang af nye spillere på markedet, så forventes det i højere grad, at de 10 største selskaber 

vil blive endnu større, frem for at nogle af de nye udbydere formår at tage en stor del af markedet. 

 

Med opførelsen af de mange nye kommercielle anlægsfaciliteter i vækstmarkederne, herunder især i 

Mellemøsten, har markedet for property services oplevet en betydelig vækst inden for de senere år. Det 

har fået en del større property service virksomheder til succesfuldt at indtræde på den resterende del af 

markedet for IFM. I 2011 var der globalt cirka 25 nye virksomheder der indtrådte på IFM markedet i en 

industri med cirka 600 konkurrerende virksomheder med en minimum omsætning på DKK 55 mio. På 

trods af den formodede konsolidering vil markedet fortsætte med at være fragmenteret på grund af de 

mange mindre lokale og nationale udbydere, der, på trods af deres mindre størrelse, ofte foretrækkes på 

grund af deres fleksibilitet samt lokale kendskab og specialisering (Frost & Sullivan, 2012a). 

 
En af de primære årsager til det store boom i opkøb de senere år skal findes i udviklingen i væksten på FM 

markedet. I årene fra 2001-2006 var den gennemsnitlige globale vækst på FM-markedet på cirka 6%. I 

årene derefter fra 2006-2009 aftog denne vækst, hvilket især har været negativt påvirket af moderate 

vækstrater fra de modne markeder (ISS, Industry trends, 2009). De asiatiske, sydamerikanske og øst-

europæiske markeder har til gengæld trukket udviklingen opad, hvilket dog ikke har været nok til at 

komme op på samme niveau som før 2006. For at være i stand til at vokse mere end markedet, har de 

nævnte virksomheder derfor opkøbt i stor stil for at kunne udnytte synergifordele gennem levering af flere 

ydelser. På denne måde er de store multinationale servicevirksomheder blevet endnu større. 

 
Også de kommende år forventes det, at de mindre lokale aktører, som ikke tilbyder samme brede 

produktportefølje og tilstedeværelse som ISS, vil være med til at presse mulighederne for at være 

profitable. Selv om der ikke er andre virksomheder, der minder om ISS, og at der er tale om et 

fragmenteret marked, er FM-industrien generelt præget af en hård rivalisering. På trods af deres forspring 

på opkøbssiden vil det derfor unægtelig medføre større konkurrence på de markeder, som ISS befinder sig 

på. 

 



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

32 

Kundernes forhandlingsstyrke 
ISS servicerer på daglig basis mere end 200.000 forskellige kunder fra både den offentlige og private 

sektor. (ISS, Årsrapport 2011, s. 41) Der er således tale om en meget diversificeret kundeportefølje 

bestående af alt fra små lokale virksomheder, hospitaler, lufthavne og store offentlige institutioner til 

globale multinationale selskaber som eksempelvis Siemens, Audi, UBS, Hewlett Packard, Citibank og 

Nestlé. Kundernes størrelse og efterspørgsel varierer derfor en hel del fra kunde til kunde. Ingen af ISS’ 

kunder udgør en væsentlig andel af selskabets samlede omsætning, og ISS er på denne måde ikke direkte 

afhængig af tab fra enkelte kundekontrakter. I bilag 5 er vist en grafisk afbildning af de respektive kunders 

procentvise andel af omsætningen i henholdsvis 2010 og 2011. 

 
Mindre kunder, der kun efterspørger single services, vurderes til at have stor forhandlingsmagt. Disse 

kunder kan let presse priserne enten ved at skifte leverandør eller alternativt foretage baglæns vertikal 

integration. Det skyldes som nævnt, at markedet for single services hovedsageligt er kendetegnet ved 

fuldkommen konkurrence, hvilket medføre lave marginer. Det gør til et vidst omfang ISS til pristagere, da 

serviceudbyderne generelt har meget lille forhandlingsmagt. 

 
Med lanceringen af de seneste to strategier under kapitalfondsejerskabet har ISS øget fokus på det globale 

marked for IFM, hvor kontraktværdierne her er markant større. I takt med en forventet øget eksponering 

over for IFM markedet har ISS med strategierne forsøgt at styrke deres forhandlingsmagt gennem deres 

globale tilstedeværelse og skalafordele. Desuden har de inden for de senere år været særligt dygtige til at 

udvikle deres partnerskaber med kunderne gennem langvarige kontraktlængder. Den fortsat stigende 

efterspørgsel mod en samlet udbyder af alle services gør, at hvis kunderne først har dedikeret sig til et 

partnerskab, så er der væsentlige omkostninger og besværligheder forbundet med at skifte serviceudbyder.  

For eksempel er der i USA, Storbritannien og Japan begyndende tegn på, at det ellerede er begyndt at 

blive svært at finde nye førstegangskunder inden for IFM. Derfor bliver prisen den primære årsag til at 

skifte leverandør (Frost & Sullivan, 2012a). Det kan derfor konkluderes, at jo flere services og lokaliteter 

der bliver involveret i kontrakterne, desto mere forhandlingsmagt flyttes fra kunden over til ISS. 

 

Truslen fra substituerbare ydelser og services 
Truslen, for at rengøring og property services bliver substitueret over til andre leveringsformer, vurderes 

til at være meget lav. Det er dog værd at anerkende, at måden disse ting bliver gjort på kan, og højst 

sandsynligt vil, blive ændret i fremtiden. Med en fortsat udvikling af intelligent teknologi og 

robotteknologi er det ikke usandsynligt, at der vil blive skabt flere typer af differentierede slags 

servicevirksomheder, som potentiel vil være i stand til at stjæle kunder fra ISS. Dette vurderes dog først at 

udgøre en udfordring på længere sigt, da ISS på nuværende tidspunkt umiddelbart er blandt de stærkeste 
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spillere på markedet, til at kunne imødekomme disse ændringer. Derfor anses truslen fra substituerbare 

ydelser og services på kort sigt til at være lav. 

 
I økonomiske krisetider er det ikke unormalt, at virksomheder forsøger at nedbringe omkostningerne på 

deres støttefunktioner ved at vælge at udføre disse services selv. Således er ISS afhængige af kundernes 

beslutninger om villigheden til at outsource. Det er dog tidligere blevet fundet, at både den offentlige- og 

private sektor efterhånden har indset fordelene og besparelserne ved at outsource virksomhedens 

støttefunktioner for at fokusere på deres kerneområder. Derfor vurderes styrken i forhold til mindre grad 

af outsourcing i fremtiden heller ikke at udgøre en væsentlig trussel. 

 

Leverandørernes forhandlingskraft 
Et af de områder, hvor ISS differentierer sig fra sine konkurrenter, er ved, at de i høj grad er 

selvforsynende uanset kontrakternes størrelse. Det gør, at de i mindre grad er afhængige af at benytte 

andre underleverandører ved opfyldelse af servicekontrakter. Det er ikke ualmindeligt, at mange af ISS’ 

største konkurrenter er nødt til at samarbejde med andre serviceudbydere for at kunne opfylde deres 

kontraktlige forpligtelser (ISS, Årsrapport 2011, s. 35). ISS har opnået denne fordel grundet de mange 

opkøb i løbet af kapitalfondsejerskabet og gør, at ISS har langt større fleksibilitet end deres konkurrenter. I 

tilknytning hertil benytter selskabet sig kun af ét ledelsessystem og ét rapporteringssystem. Samlet er det 

med til at give ISS større leveringssikkerhed og stabilitet både internt og eksternt. 

 
I 2009 benyttede ISS sig af mere end 5.500 forskellige leverandører af materialer på et enkelt år, hvilket 

udgjorde et samlet beløb på DKK 1,3 mia. (Innologic, 2009). Disse stod eksempelvis for levering af 

arbejdskraft, udstyr, biler, rengøringsudstyr, IT og finansiering, hvoraf en af selskabets største 

leverandører er JohnsonDiversey, der hovedsageligt leverer rengørings- og hygiejne produkter samt Ford, 

der leverer servicebiler (ISS, Leverandører). 

 
På grund af ISS’ størrelse er de en særdeles attraktiv kunde og, kombineret med anvendelsen af mange 

forskellige leverandører, medfører det en lav afhængighedsgrad af enkelte leverandører. Det giver ISS stor 

forhandlingskraft. Da der findes mange forskellige leverandører af materialer til ISS’ services, er det 

relativt let at skifte til nye leverandører, hvis det findes nødvendigt. Samlet set vurderes leverandørernes 

forhandlingsstyrke derfor til at være lav, men på grund af den økonomiske krise ses der alligevel en 

tendens til, at leverandørerne kræver kortere frister i forhold til betaling af varer, hvilket har haft en 

negativ indvirkning på ISS’ cash flow. Dette vil blive undersøgt nærmere senere i afhandlingen. 
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Konklusion på brancheanalyse 
Ved brug af Porters model er konkurrenceintensiteten blevet undersøgt, hvor det kan konkluderes, at ISS 

er markedsledende på FM i Europa og rengøring som helhed, og er blandt de største og mest udviklede 

IFM selskaber på globalt plan. Det er vurderet, at de lokale og regionale kunders forhandlingskraft er stor 

som følge af de mange udbydere af single services. Som effekt af den massive opkøbsstrategi har ISS fået 

skabt en global platform kombineret med signifikante skalafordele sammenlignet med deres konkurrenter. 

Da der er færre konkurrenter på globalt plan, som er i stand til at levere multiservices, er styrken i 

kundernes forhandlingskraft her ligeledes væsentlig lavere. 

 

De få opstartsinvesteringer og lave exitbarrierer gør, at der er stor konkurrence og trussel fra nye 

indtrængere på de lokale og regionale markeder især inden for single services. Det er dog kun de mere 

etablerede aktører, som er i stand til at agere på de internationale og globale markeder målrettet de 

multinationale virksomheder og organisationer. Dette marked vurderes endnu ikke til at være fuldt 

udviklet og konsolideret på verdensplan, hvorfor der fremadrettet forventes fortsat mange strategiske 

opkøb i branchen for at kunne opnå større skalafordele samt udnyttelse af synergifordele. En proces som 

ISS er vurderet til at have været igennem på grund af adgangen til en stor mængde kapital under 

kapitalfondsejerskabet. Overordnet set er rivaliseringen i FM branchen dog vurderet til at være hård. 

 

Truslen fra substituerbare services og ydelser viste, at denne på kort sigt er lav, men at den fremtidige 

trend går mod større automatisering og brug af intelligent teknologi. Dette er med til effektivisere og 

automatisere processer, hvilket gør ISS i stand til at imødekomme forventningerne om højere lønninger til 

de ansatte i fremtiden. Som helhed er ISS vurderet til at være godt rustet til at kunne imødekomme 

behovet efter ny teknologi. 

 
Styrken i leverandørernes forhandlingskraft vurderes til at være lav på grund af ISS’ størrelse og 

uafhængighed af enkelte store leverandører. Samtidig er det en væsentlig fordel for ISS, at de i så høj grad 

er selvforsynende, hvilket gør dem til en stabil service serviceudbyder. Den økonomiske krise har dog ført 

at lavere kredittider til ISS, hvilket har svækket deres fleksibilitet.  
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SWOT analyse 
Som en samlet konklusion på den strategiske analyse er denne opstillet i en SWOT model. De respektive 

punkter er således allerede søgt forklaret tidligere i afhandligen. Her inddrages både de interne og eksterne 

faktorer og kategoriseres som henholdsvis ISS’ styrker, svagheder, muligheder og trusler. Modellen, som 

er vist i nedenstående Figur 16, er med til at give et strategisk overblik over virksomhedens fremadrettede 

indtjeningsmuligheder og trusler både på brancheniveau og specifikt for ISS. 

 
Figur 16: SWOT analyse af ISS 

 
 Kilde: Egen tilvirkning  



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

36 

Opsummering af den strategiske analyse 
I den strategiske analyse blev ISS analyseret både på makroniveau samt konkurrenceintensiteten i FM 

branchen. Den makroøkonomiske analyse viste, at ISS er særligt afhængige af politiske tiltag herunder 

tendensen til outsourcing af støttefunktioner. Generelt kan vilkårene for de ansatte i fremtiden blive 

presset af både regulering, højere lønninger og større mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det presser 

selskabets indtjeningsmuligheder, og for at opveje for dette, er ISS nødt til at gå forrest og skabe 

innovative løsninger og nye teknologiske muligheder, som kan øge effektiviteten og lønsomheden. 

 

Det globale marked for services er kendetegnet ved fuldkommen konkurrence inden for single services, 

hvilket medfører svære betingelser for at skabe profitter. Til gengæld er markedet for IFM under fortsat 

udvikling mange steder med mindre intern konkurrence, hvilket både skaber mulighed for vækst, profit og 

en fortsat fremadrettet konsolidering i branchen. 

 
ISS kan håbe på, at den økonomiske krise på deres største markeder vender, og at tendensen til at 

outsource støttefunktioner eller udlicitering af offentlige serviceydelser i endnu højere grad vil vokse i 

fremtiden eksempelvis i form af større udbredelse af PPP konceptet. Ved i større grad at fokusere på nye 

vækstmarkeder og IFM løsninger mod multinationale selskaber, har ISS formået at styrke deres 

forretningsmodel og skabt en global position som en af de største aktører inden for FM.  
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Regnskabsanalyse 
Gennem en regnskabsanalyse af ISS for perioden fra 2005-2012 undersøges udviklingen i de finansielle 

nøgletal under kapitalfondsejerskabet. Dette er med til at give en bedre forståelse for de underliggende 

komponenter senere i nedbrydningen af værdiskabelsen. Da de historiske regnskaber både er påvirket af 

virksomhedens operationelle og finansielle aktiviteter, er det besluttet at reformulere resultatopgørelsen og 

balancen. Desuden korrigeres der for transitoriske poster, hvormed selskabets nøgletal, ud fra kernedriften, 

kan analyseres mere korrekt (Petersen & Plenborg, 2012, s. 70). Ved estimering af ISS’ forventede 

fremtidige cash flows tages der udgangspunkt i selskabets kernedrift, mens de finansielle aktiviteter alene 

forklarer, hvorledes driften er finansieret. Dette er ligeledes med til at give en mere sammenhængende og 

relevant budgettering. I metodeafsnittet blev det forklaret, at resultatopgørelsen for henholdsvis 2005 og 

2012 er blevet ekstrapoleret for at få regnskabsdata for et helt år, hvormed en mere fuldkommen 

regnskabsanalyse kan foretages. Fremgangsmåden for ekstrapoleringen er forklaret i bilag 6. 

 
Posten for goodwill har haft væsentlig indvirkning på afskrivningerne i resultatopgørelsen samt balancen 

generelt. Til at begynde med vil der derfor først foretages en særskilt behandling af posten for goodwill. 

Efterfølgende vil der, på baggrund af reformuleringen, foretages en regnskabsanalyse af ISS ved 

anvendelse af den udvidede DuPont-model. 

  

Korrektion af immaterielle aktiver 
Ved overgangen af årsregnskabet fra 2004 til 2005 ændrede ISS regnskabsstandard fra den danske 

årsregnskabslov til IFRS. Denne ændring betød blandt andet, at goodwill ikke længere skulle amortiseres 

med en konstant afskrivningssats men i stedet underkastes en årlig impairment-test (Petersen & Plenborg, 

Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 2005, s. 422). Det skal bemærkes, at den regnskabsmæssige 

behandling af goodwill ikke påvirker virksomhedens cash flows (Koller et. al., 2010, s. 356), men den har 

dog stor betydning for den finansielle analyse af ISS. 

 
I mange servicevirksomheder er en stor del af aktiverne typisk immaterielle13

                                                        
13 I ISS under andre immaterielle aktiver er blandt andet inkluderet Brands og Kundekontrakter, som både har en endelig og 

uendelig løbetid. ISS udspecificerer dog ikke, hvor stor en andel af den bogførte værdi der kan allokeres til årlige impairment tests 

eller som har en fast lineær afskrivningssats. 

, da nutidsværdien af de 

fremtidige cash flows fra kontrakter med kunderne allokeres til goodwill. Derfor er der ofte stor forskel fra 

bogførte værdi til markedsværdi ved serviceselskaber, hvilket adskiller sig i forhold til 

industrivirksomheder, hvor en stor del af aktiverne typisk er fysiske. (Spliid, 2007, s. 294) 
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Premium fra overtagelsen af ISS i 2005 samt fra øvrige virksomhedsopkøb14

 

 og frasalg, som er blevet 

foretaget siden hen, er blevet allokeret ud på de respektive poster under immaterielle aktiver (ISS, 

Årsrapport 2011, s. 32). Under de nye regnskabsstandarder ved IFRS er antagelsen, at goodwill har en 

uendelig levetid, hvorfor der foretages årlige impairment tests af denne post. Ud fra denne metode skal der 

dog adskilles mellem opkøbt goodwill og internt skabt goodwill, hvor disse nedskrives forskelligt ud fra 

henholdsvis impairment nedskrivninger eller ved amortisering. Til analyseformål ved en værdiansættelse 

er det derfor valgt at korrigere for problemerne ved, at internt skabt goodwill på baggrund af opkøbt 

goodwill ikke bliver nedskrevet to gange i resultatopgørelsen. Dette er gjort ved at tilbageføre nedskrevet 

goodwill siden 2005 fra resultatopgørelsen og herefter tilføre de akkumulerede nedskrivninger på 

balancen for henholdsvis goodwill på aktivsiden og egenkapitalen på passivsiden. (Koller et. al., 2010, s. 

548). I tilknytning hertil er der ligeledes blevet korrigeret for skattefordelen forbundet med den historiske 

impairment af goodwill. 

Reformulering af resultatopgørelsen 
Det er valgt at reformulere resultatopgørelsen med henblik på at finde EBITDA og NOPAT, som kan 

benyttes til at udregne de finansielle nøgletal ud fra kernedriften i ISS. Reformuleringen har ført til en 

diskussion af følgende poster og en korrektion af de respektive underposter taget fra noterne: 

 

 Nettofinansielle omkostninger (Finansielle indtægter og omkostninger) 

 Valutakursgevinster og tab 

 Andre indtægter og omkostninger (særlige poster) 

 Totalindkomsten (officiel) 

 

I bilag 7.1 er diskussionen af de enkelte poster blevet uddybet. Nogle af de større underposter, der har ført 

til tvivl, har været behandlingen af ”Restrukturerings- og integrationssomkostninger”, ”Tab og gevinster 

fra opkøb og frasalg” samt ”Valutakursgevinster og tab”. Det er desuden fundet hensigtsmæssigt at tilføje 

en ny post i reformuleringen kaldet ”Restruktureringsomkostninger”, da der løbende har været udgifter 

forbundet hertil i forhold til en konstant tilpasning af selskabet. Forventningerne er desuden, at disse typer 

af omkostninger løbende vil fortsætte i fremtiden som følge af en tilpasning til nye markeder og 

konkurrencesituationen generelt. For den officielle og den reformulerede resultatopgørelse for ISS for 

perioden 2005-2012 se bilag 7.2. 

                                                        
14 Ved opkøb består størstedelen af erhvervede aktiver typisk af goodwill, brands, kundekontrakter og tilgodehavender. Goodwill 
ved opkøb udgøres primært af: samlet arbejdskraft, teknisk ekspertise og teknologisk knowhow, uddannelsesekspertise, 
uddannelse og rekrutteringsprogrammer samt platformen for vækst (ISS, Årsrapport 2011, s 91) 
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Reformulering af balancen 
Reformuleringen af balancen foretages med henblik på at udregne den investerede kapital til brug for 

nøgletalsanalysen. Nedenstående poster har ført til tvivl, om disse har været relateret til enten driften eller 

finansieringen.: 

 Pensioner og lignende forpligtelser 

 Aktiver bestemt for salg (og forpligtelser) 

 Likvide beholdninger 

 Udskudt skat 

 Andre gældsforpligtelser 

Diskussionen af disse er mere uddybende behandlet i bilag 8.1 mens den officielle og reformulerede 

balance er vist i bilag 8.2. 

 

Trendanalyse 
Ved at foretage en trendanalyse af ISS’ analytiske resultatopgørelse kan der skabes et hurtigt overblik over 

trends i forskellige indtægts- og omkostningsmæssige poster (Petersen & Plenborg, 2012, s. 112). 

Perioden, der undersøges, er 2005-2012, hvor basisåret for indekseringen er 2005. Hermed kan det 

analyseres, om ISS og kapitalfonden har været i stand til løbende at tilpasse selskabets omkostninger i 

forhold til udviklingen i omsætningen. Trenden for alle poster kan ses i bilag 9. 

 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
I tabel 1 ses det, at omsætningen er vokset i alle årene og at den i 2012 samlet er øget med cirka 110%. 

Senere, når værdiskabelsen nedbrydes, vil omsætningsvæksten blive undersøgt med henblik på at 

analysere, hvor meget af denne andel, som er enten opkøbt eller organisk vækst. ISS har formået løbende 

at holde en stram styring med personaleomkostningerne og der har kun været meget få udsving i denne i 

forhold til omsætningen. Det samme gør sig gældende for ”Andre driftsmæssige omkostninger”. Til 

gengæld er eksempelvis vareforbruget steget relativt mere i de enkelte år end omsætningen. Udviklingen i 

EBITDA har været tæt korreleret med omsætningen, mens NOPAT er steget relativt mere med næsten 

Tabel 1: Udvalgte poster for trendanalyse af reformuleret resultatopgørelse 
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200% siden 2005. De nettofinansielle omkostninger har dog løbende haft en særdeles negativ effekt på 

totalindkomsten og alene fra 2005 til 2008 steg denne med 261%. Efter at ISS har fået nedbragt noget af 

gælden i 2012 er posten nede på en samlet stigning på 105% i forhold til. 

 
Tabel 2: Udvalgte poster for trendanalyse af reformuleret balance 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
I tabel 2 er udvalgte poster fra trendanalysen for den analytiske balance vist. Den investerede kapital er fra 

2005 (DKK 30,5 mia.) frem til 2012 (DKK 37,6 mia.) kun steget med lidt over 23%. Denne udvikling er 

primært sket på baggrund af en konstant voksende andel af en kombination af internt og opkøbt goodwill. 

Til gengæld er kundekontrakterne løbende blevet amortiseret siden 2005 og er hermed faldet med 43%. 

Størstedelen af de materielle aktiver er forblevet på nogenlunde samme niveau som i 2005, da de kun er 

steget med 1,5%, hvilket, jævnfør tidligere diskussion, understreger, at opkøbene hovedsageligt kun har 

øget størrelsen på goodwill. De samlede driftsaktiver er steget med cirka 21%, mens driftsforpligtelserne 

kun er steget med 16%. Det er her værd at bemærke, at tilgodehavender fra kunder er steget mere end 

både nettoomsætningen og leverandørgælden. Fordi tilgodehavender vægter så meget i balancen, har dette 

en negativ effekt på selskabets Net Working Capital (NWC). Det herom senere i afhandlingen. 

 
Efter overtagelsen af ISS i 2005 udgjorde NRBG DKK 23,8 mia. ultimo året. Trendanalysen viser 

samtidig, at frem mod 2009 steg NRBG med over 30%, da opkøbsstrategien udelukkende blev finansieret 

med fremmedkapital. Efter opkøbene ophørte efter 2009, samtidig med kapitalindskydelsen i 2012, er 

NRBG faldet, så den samlet er steget cirka 19% siden 2005. Den korrigerede egenkapital viser, at trods en 

korrektion af goodwill og en kapitalindskydelse så er posten kun steget med 40%. Dette kan dog være 

relateret til, at de likvide beholdninger tilsvarende er steget signifikant mere med samlet 300%. En af 

årsagerne hertil kan være, at det er fundet nødvendigt at have adgang til en større mængde likviditet til at 

servicere gælden med og for at være i stand til at overholde covenants, som formentlig er blevet skærpet 

under finanskrisen. 
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Rentabilitetsanalyse 
En virksomheds evne til at forrente egenkapitalen (ROE) kan analyseres ved at undersøge de finansielle 

værdidrivere på tre niveauer ud fra den udvidede DuPont-model (Elling & Sørensen, 2005, s. 172). Ved at 

undersøge den historiske udvikling i ROE kan der skabes en analytisk forståelse for, hvordan den 

fremtidige udvikling i de underliggende finansielle value-drivers for ROE kan forventes at blive. Den 

analyserede periode er fra 2006-2012. År 2005 er ikke vist, da nøgletallene er baseret på gennemsnits-

balanceposter15

 

. Niveau 1 er inddelt i henholdsvis udviklingen i afkastet af den investerede kapital (ROIC), 

den finansielle gearing (FGEAR) samt SPREAD. Udviklingen i ROIC er påvirket af de underliggende 

drivers på niveau 2, som udgøres af overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). 

Niveau 3 dekomponerer OG yderligere i overskudsgraden fra salg og overskudsgraden fra øvrige 

aktiviteter samt AOH og driverne for udviklingen i NWC. I bilag 10.1 er strukturen for den teoretiske 

DuPont-model vist, mens den samlede nedbrydning af rentabilitetsnøgletallene for ISS ud fra DuPont-

modellen er vist i bilag 10.2. 

Niveau 1: Finansiel og driftsmæssig gearing 
ROE er det overordnede rentabilitetsmål for en virksomhed og kan udregnes som vist i ligning 1: 

 

Ligning 1:  𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + [𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ (𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷)] 

 
Det ses af formlen for ROE, at denne er påvirket af dels afkastet på den investerede kapital (ROIC) samt 

den finansielle aktivitets påvirkning på virksomheden. Størstedelen af ISS’ investerede kapital er 

gældsfinansieret, hvilket medfører en høj finansiel gearing (FGEAR) af selskabet på 4,0. Efter en intens 

periode med mange opkøb var denne dog helt oppe på 7,3 i 2009. Det skal bemærkes, at havde ISS 

udelukkende været egenkapitalfinansieret, ville ROE ikke være påvirket af virksomhedens finansielle 

aktiviteter og ROE ville derfor have været lig ROIC (Elling & Sørensen, 2005, s. 174-175). 

 
Tabel 3: Opsummering af rentabilitetsanalyse – Niveau 1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
15 Skulle 2005 have været inkluderet i regnskabsanalysen skulle gns. nøgletallene været baseret på regnskabstal fra 2004, hvor ISS 
var børsnoteret og dermed havde en helt anden kapitalstruktur og en anden regnskabsstandard. 
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ROE var negativ i årene fra 2006 frem til og med 2009. Årsagen hertil er, at spread er negativt i disse år, 

hvilket indikerer, at gearingen i disse år påvirker ejernes afkast negativt. Som nævnt var gælden særligt 

høj i opkøbsperioden, og det har medført en øget risiko i virksomheden og dermed også i de finansielle 

omkostninger. Fra 2010-2012 vendes udviklingen, så ROE er pludselig markant positiv med 25,7% i 2010. 

Året efter er den dog faldet helt ned på 0,1%. Effekten skyldes lavere finansielle omkostninger samt fokus 

på kerneforretningen gennem frasalg og bedre lånevilkår. Udviklingen i ROIC kan heller ikke siges at 

have været tilfredsstillende, da denne ligger i et niveau på mellem 3,2%-5,6% for hele perioden. For en 

fuldstændig vurdering af ROIC holdes denne senere op mod den estimerede WACC for ISS. 

Reformuleringen af resultatopgørelsen inkluderer posterne fra totalindkomsten og det medvirker til, at r, 

der inkluderer alle finansielle omkostninger, også er negativt påvirket af valutakurstab. Det er en 

medvirkende årsag til de store positive og negative udsving i SPREAD. 

 

Niveau 2: Dekomponering af ROIC 
ROIC kan dekomponeres til dets underliggende drivere bestående af henholdsvis overskudsgraden (OG) 

og aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykt som: 

 

Ligning 2: 𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

∗ 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
I perioden fra 2006-2012 har ISS har haft en forholdsvis lav OG på mellem 1,6% - 3,0%, hvilket bekræfter, 

at virksomheden befinder sig i et marked med lave marginer og stor konkurrence. Fordelen for ISS er dog, 

at størstedelen af driftsomkostningerne er variable og derfor hurtigt kan tilpasses ændrede markedsforhold. 

For at opveje for de lave marginer har ISS været nødt til at fokusere på at forbedre AOH. Dette må siges at 

være lykkedes, da nøgletallet løbende er vokset fra 1,7 i 2006 til 2,1 i 2012. Jævnfør trendanalysen kan 

forbedringen i ROIC altså relateres til den positive udvikling i AOH. Med strategien om en fortsat 

fokusering og udnyttelse af de nuværende aktiver er det forventeligt, at ISS vil formå at forbedre AOH 

endnu mere i fremtiden.  

Tabel 4: Opsummering af rentabilitetsanalyse – Niveau 2 
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Niveau 3: Dekomponering af OG og AOH 
Niveau 3 involverer en separat analyse af de underliggende drivere for både OG og AOH. 

 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Overskudsgradens drivere 
Overskudsgraden kan dekomponeres til overskudsgraden fra salg16 (OGsalg) og overskudsgraden fra andre 

poster17

 

  (OGandre poster). Hermed analyseres OGsalg relateret til kernedriften uden støj (Elling & Sørensen, 

2005, s. 191). Personaleomkostningerne er klart den største omkostningspost i ISS’ resultatopgørelse og 

udgør gennemsnitligt cirka 65% af omsætningen for perioden. Posten varierer kun meget lidt i forhold til 

udviklingen i omsætningen, hvilket indikerer, at ISS har været dygtige til løbende at tilpasse lønningerne 

til aktivitetsniveauet. I den strategiske analyse blev det konkluderet, at en af de største udfordringer i 

fremtiden bliver at opretholde den hidtidige lønstruktur. For det seneste regnskabsår for 2012 ses denne 

udvikling eksempelvis ved, at personaleomkostningerne udgør det hidtil højeste niveau af omsætningen 

under den analyserede periode. Salgsomkostningerne og andre driftsomkostninger følger ligeledes 

udviklingen for nettoomsætningen meget tæt, hvilket understreger deres variable struktur. Samlet udgør 

disse tre poster gennemsnitligt mere end 92% af omsætningen i hele perioden. Omkostningerne og 

indtægterne relateret til OGandre poster udgør kun en mindre andel og påvirker derfor ikke den samlede OG i 

væsentlig grad. 

Omsætningsdrivere 
Omsætningsdriverne analyseres ved at ”inverse” de underliggende drivere18

                                                        
16 Indeholder: ”Personaleomkostninger”, ”Vareforbrug”, ”Andre driftsomkostninger”, ”Afskrivninger” og ”Amortiseringer”. ISS 
uddyber ikke i årsrapporten hvad ”Andre driftsomkostninger” dækker over. 

 for AOH. Hermed findes, 

hvor stor en andel der er knyttet til den investerede kapital for at skabe en krone i omsætning. Som nævnt 

17Posten indeholder: “Integrations- og restruktureringsomkostninger”, “Indtægter fra associerede virksomheder” og “Anden 
totalindkomst” 
18 Består af ”Korrigeret Goodwill”, ”Øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver”, ”Finansielle driftsaktiver” og  ”NWC”. 

Tabel 5: Opsummering af rentabilitetsanalyse – Niveau 3 
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udgør goodwill en fortsat mindre andel af omsætningen, hvilket bidrager væsentligt til udnyttelsen af den 

investerede kapital. Samtidig har ISS nedbragt posten for kundekontrakter, som er den primære årsag til 

den løbende effektivisering. Dette fremgår desuden af trendanalysen for balancen og skal samtidig 

kombineres med ISS’ evne til at vokse organisk. Dette skyldes blandt andet fokuseringen mod IFM, hvor 

ISS har formået at udnytte sine skalafordele og synergieffekter til at skabe en større indtjening. Det 

forventes, at forbedringen i udnyttelsen af de øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver fremadrettet 

vil fortsætte (ISS, Årsrapport 2011, s. 11-13). 

 
NWC for ISS er for hele den analyserede periode negativ, hvilket betyder, at de kortsigtede 

driftsforpligtelser er større end de kortsigtede driftsaktiver. At ISS har formået at holde NWC på et 

negativt niveau giver god mening i forhold til selskabets dominerende markedsposition over for deres 

samarbejdspartnere i forhold til betalingsvilkår. Denne tendens ser dog umiddelbart ud til at vende 

fremadrettet. NWC var i 2012 på sit hidtil højeste niveau, primært som følge af at tilgodehavender er 

steget til 15,3% af omsætningen sammenlignet med de hidtidige cirka 14,7% i gennemsnit fra 2008-2011. 

Årsagen hertil kan skyldes dels den nuværende økonomiske krise og dels den stadig større konkurrence på 

FM markedet. Dette har ført til, at kunderne kan tillade sig at forlange længere kredittider samtidig med, at 

ISS har fået kortere kredittider over for deres leverandører. Dette er særdeles negativt for ISS, da det er 

med til at underminere en mere effektiv udnyttelse af den investerede kapital. 

 

Opsamling på regnskabsanalysen 
Regnskabsanalysen for rentabiliteten viser, at opkøbsperioden fra 2006-2009 var kendetegnet ved en 

negativ påvirkning af ROE. Efterfølgende har ROE dog været positiv. Den massive optagelse af ny gæld 

har således medvirket til at øge risikoen og dermed også øget de finansielle omkostninger i selskabet. 

Denne post har samtidig været yderligere påvirket af store udsving fra valutakurstab og gevinster. 

Dekomponeringen af ROIC viser, at ISS opererer med relativt lave overskudsgrader som følge af høje 

driftsrelaterede omkostninger og intens konkurrence, som presser indtjeningsmulighederne. Derudover har 

den økonomiske krise ligeledes medført sværere betingelser generelt for FM industrien. De stigende 

lønninger medfører derfor et krav om, at effektiviteten skal forbedres, da det som konsekvens heraf er 

blevet sværere at optimere OG. ISS har til gengæld langsomt formået at forbedre AOH men dog fortsat 

ikke nok til, at ROIC endnu befinder sig på et tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at der fortsat er plads 

til en væsentlig forbedring af AOH, da ISS endnu ikke har fået udnyttet det fulde potentiale af 

synergieffekterne og stordriftsfordelene der er erhvervet gennem opkøb. Samlet forventes det således, at 

ROIC fremadrettet vil stige som følge af en fortsat forbedring af AOH. 
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Budgettering 
Budgettets udregning af free cash flow er udarbejdet på baggrund af Plenborg og Petersens 

fremgangsmåde (Petersen & Plenborg, 2012, s. 175-176). Denne metode kobler de ikke-finansielle value-

drivers, som tidligere er blevet gennemgået i den strategiske analyse, sammen med en budgettering af ni 

finansielle value-drivers19

 

 ud fra en salgsdrevet tilgang, da flere af disse estimeres på baggrund af den 

generelle udvikling i salget. De væsentligste faktorer, der forventes at påvirke indtjeningsevnen for ISS i 

fremtiden, er: 

 Den fremadrettede vækst vil komme fra IFM, Latinamerika og Asien. 

 Outsourcing af offentlige og private virksomheder og organisationers støttefunktioner vil stige. 

 Der vil ske et fortsat pres på lønningerne, som vil skabe endnu større behov for nye teknologiske 

løsninger. 

 Konsolideringen i branchen vil fortsætte mens mange nye konkurrenter vil indtræde. 

 
Udformningen af de budgetterede finansielle value-drivers vil blive sammenholdt med udviklingen og 

niveauet for de historiske finansielle nøgletal. På denne måde sikres en realistisk udvikling i de fremtidige 

finansielle nøgletal. Budgettet vil blive brugt til at værdisætte ISS ud fra en stand-alone betragtning ved 

brug af Discounted Cash Flow-modellen (DCF). 

 
På grund af ekstrapoleringen af regnskabet for 2012 er budgetperioden sat fra år 2013-2020 samt et 

terminalår med konstante vækstantagelser jævnfør antagelsen om steady state (Elling & Sørensen, 2005, s. 

235). Den 8-årige budgetperiode er valgt på baggrund af den strategiske analyse, hvor FM-industrien, som 

nævnt, står over for mange ændringer de kommende år. Dele af den strategiske analyse er desuden baseret 

på ISS’ egen publikation omhandlende scenarie- og trendanalyser i FM-industrien frem mod år 2020. 

Denne konkluderer ligeledes, at markedet for FM vil ændre sig markant frem mod 2020 (ISS Vision 2020, 

2011, s. 9). Udregning af terminalværdien foretages med Gordons Vækstmodel, som vurderes til at være 

mest hensigtsmæssig at benytte. Ifølge et empirisk studie af værdiansættelsesmetoder anvender praktikere 

denne model i mere end 80% af tilfældene sammenlignet med andre modeller (Petersen et al. 2006, s. 163). 

For terminalperioden er der anvendt en konservativ tilgang til estimering af den overordnede 

omsætningsvækst for at afspejle den generelle økonomiske udvikling. Derfor er terminalvæksten sat til 

2,0% (Petersen & Plenborg, 2012, s. 178). 

                                                        
19 Plenborg & Petersen opstiller kun otte value drivers, men det er valgt at separere ”Goodwill”, som holdes konstant i 
budgetperioden (2012-niveau), samt tilføje value driveren ”Finansielle driftsaktiver i % af omsætningen”. 
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Salgsvæksten 
Budgettering af salgsvæksten er umiddelbart den mest krævende value-driver at estimere på grund af de 

mange underliggende variable, der påvirker denne driver. Herunder er eksempelvis deres tilstedeværelse i 

67 lande, hvor der oftest tilbydes serviceløsninger inden for seks forskellige forretningsområder til ni typer 

af kundegrupper. ISS strategi er fremadrettet i så høj grad som muligt at fokusere på væksten inden for 

IFM. I den strategiske analyse blev det desuden konkluderet, at ISS specielt er afhængige af den generelle 

økonomiske udvikling samt tendensen til at outsource. Det er derfor valgt at basere salgsvæksten med 

udgangspunkt i den Internationale Valutafond (IMF) årlige opgørelse over den fremtidige forventning til 

udviklingen i BNP frem mod år 2017 i de enkelte regioner, hvor ISS er til stede. Denne udvikling 

kombineres således med den historiske korrelation mellem BNP udviklingen og den organiske vækst i 

perioden 2010-2012. Hermed findes både et retvisende niveau og retning for den fremtidige udvikling i 

salget fordelt på de enkelte regioner. 

 
Som nævnt har ledelsen i ISS siden 2010 udelukkende haft fokus på kernedriften og på deres nuværende 

forretningsmodel og tilstedeværelse (ISS, Q3 2012, s. 3). På baggrund heraf antages det, at den nuværende 

forretningsmæssige struktur også gør sig delvis gældende i fremtiden, hvorfor der udelukkende 

budgetteres ud fra en forudsætning om organisk omsætningsvækst. Den historiske organiske vækst for ISS  

er tidligere blevet gennemgået. Kombineret med den forventede BNP-udvikling, vil dette være 

udgangspunktet, men ikke alene afgøre, estimeringen af salgsvæksten i budgetperioden. I figur 17 er 

korrelationen mellem den organiske vækst i de enkelte regioner og BNP udviklingen i de enkelte regioner 

vist i perioden fra 2010-2012. 

 
  

 
Kilde: IMF Database samt egen tilvirkning 

 
Til supplering hertil er der i bilag 11 vist den historiske og fremtidige udvikling i BNP fordelt på de 

enkelte regioner. Ses der på det gennemsnitlige historiske forhold mellem den organiske vækst og 

Figur 17: ISS organisk vækst ift. historisk BNP udvikling (2010-2012) 
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udviklingen i BNP i perioden fra 2010-2012, viser dette, at har ISS været i stand til at vokse mere end 

udviklingen i BNP bortset fra i region Østeuropa. Årsagen hertil skyldes en kombination af den private 

sektors fokus på at outsource og at ISS for alvor er begyndt at kunne drage fordel af deres globale 

ekspansionsstrategi ved erhvervelse af flere IFM kontrakter. Ifølge det seneste kvartalsregnskab har ISS 

eksempelvis formået at vinde globale IFM kontrakter med de to multinationale selskaber Barclays Bank 

og Novartis. Med udgangspunkt i forholdet mellem den organiske vækst og udviklingen i de respektive 

regioners BNP-vækst er budgetteringen af salgsvæksten delt op i to perioder. I perioden fra 2013 - 2017 

forventes det, at FM branchen fortsat er påvirket af den økonomiske krise på især de modne markeder, 

men at der trods alt kan forventes pæne vækstrater på grund af udrulningen af tredje fase inden for 

outsourcing. I perioden fra 2018 - 2020 formodes væksten langsomt at aftage i forhold første periode og 

gå mod et langsigtet ligevægt i terminalperioden. 

 
Budgettering 2013-2017: Vækstmarkederne Asien og Latinamerika vurderes over de kommende år at 

være de største kilder til vækst for ISS. Det skyldes blandt andet befolkningstilvæksten, en urbanisering 

samt ændringer i demografi, der medfører fordelagtige vilkår for vækst. Det forventes derfor, at ISS på 

disse markeder formår at opretholde de foregående års vækstrater ud fra organisk vækst i forhold til BNP. 

Som følge af fortsat svære markedsbetingelser på de modne markeder vurderes væksten i 2013 og 2014 

kun at følge den generelle BNP udvikling for regionerne. Herefter forventes den værste aftagning i 

væksten at være overstået, hvorfor perioden fra 2015 - 2017 vil være kendetegnet ved pæne vækstrater. I 

denne periode antages det, at ISS når deres fulde potentiale af deres markedsposition og fra deres 

strategisatsning og at væksten inden for offentlig outsourcing og PPP i endnu større omfang udvikler sig. 

Til trods for at ISS indtil videre endnu ikke for alvor har fået etableret sig på det nordamerikanske marked, 

synes mulighederne for vækst her at være rigtig store. Fra 2014 estimeres ISS derfor til at kunne få fat i en 

fortsat større del af FM markedet. I Østeuropa forventes fortsat kun moderate vækstrater 

 
Budgettering 2018-2020: I næste del af budgetteringsperioden for 2018-2020 forventes det, at ISS vil få 

større konkurrence inden for FM. Det skyldes dels en større konsolidering af markedet, som gør flere af 

konkurrenterne i stand til at servicere de store multinationale kunder, og dels vil der løbende indtræde 

flere nye konkurrenter på markedet på grund af gode vækstmuligheder samt lave indgangsbarrierer. Det 

vil sænke forventningerne til mulighederne for væksten. Der vil dog fortsat være relativt høje vækstrater i 

Asien og Latinamerika i forhold til de mere modne markeder i Norden og Vesteuropa. På baggrund af 

fremskrivningen af vækstforventningerne for første periode i budgettet er det fortsat kun cirka 5% af den 

samlede omsætning, der i 2018 vil kommer fra det nordamerikanske marked. I kraft af ISS størrelse og 

skalafordele vurderes det derfor, at det fortsat er realistisk med høje vækstrater i denne region trods et 

modent marked og sammenlignet med de øvrige regioner. I Stillehavsområdet vurderes de langsigtede 
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vækstforventninger til at være moderate hvorfor væksten følger den generelle BNP-udvikling herfor. Den 

øgede konkurrence i den globale FM industri vil formentlig medføre fokus på nye profitable markeder. Da 

ISS fortsat mangler at manifestere sig på det østeuropæiske marked, forventes deres fokus at være på disse 

markeder på længere sigt. 

 
I nedenstående tabel er den omsætningsmæssige vækst i budgetperioden for regionerne vist: 

 
Tabel 6: Budgetteret omsætning 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

EBITDA-Margin 
De væsentligste poster, som har indvirkning på EBITDA-marginen er ”Personaleomkostnin-

ger”, ”Vareforbrug” og ”Andre driftsomkostninger” og i 2012 vægtede disse henholdsvis 65,8%, 8,7% og 

18,8% af omsætningen og udgjorde tilsammen 93,3%. Udviklingen i ”Vareforbrug” forventes at følge 

omsætningsvæksten, da ISS historisk set har været dygtige til at tilpasse denne post. ”Andre 

driftsomkostninger” antages også at følge omsætningen i mangel af yderligere detaljer om indholdet af 

posten. 

 
På trods af at ISS historisk set har været dygtige til at tilpasse personaleomkostningerne til omsætningen, 

så viste trendanalysen, at fra 2011 til 2012 steg personaleomkostningerne væsentligt mere end 

omsætningen. Dette understreges ligeledes af nedgangen i EBITDA-marginen fra 6,8% i 2010 til 6,1% i 

2012. I tilknytning hertil blev det i den strategiske analyse konkluderet, at den globale lønudvikling bliver 

den største udfordring for ISS i fremtiden. Alt andet lige må det forventes at medføre stigende 

personaleomkostninger til løn. Omvendt forventes FM-industrien i fremtiden i langt højere grad at blive 

mere automatiseret på grund af det konstant voksende behov for optimering af processer og krav om øget 

lønsomhed. Samlet vurderes effekten af mere teknologi dog ikke til at gøre ISS i stand til fuldt ud at 

opveje for forventningen om højere lønninger i regioner med høj vækst. I takt med en fortsat større 

eksponering mod vækstmarkederne forventes EBITDA-marginen derfor at blive reduceret fra 6,1% i 2013 

til 5,8% i 2020.  
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Af- og nedskrivninger 
Historisk set har denne value-driver svinget mellem 12,7% - 20,1%. I 2012 udgjorde af- og nedskrivninger 

således 17,9% af omsætningen. Siden 2010 er af- og nedskrivningerne faldet i både 2011 og 2012, hvilket 

primært skyldes at amortiseringerne af brands og kundekontrakter er blevet reduceret. Da 70% af ”Øvrige 

immaterielle aktiver” i 2012 bestod af kundekontrakter, er der valgt primært at fokusere på 

afskrivningerne af disse. 

 
I årsrapporten foreligger der ikke oplysninger om afskrivningshorisonten på kundekontrakter med endelig 

levetid. For opkøbte varemærker er der til gengæld oplyst en afskrivningshorisont på 2-5 år (ISS, 

Årsrapport 2011, s. 74), mens denne for ”Software og øvrige immaterielle aktiver” er 5-10 år. På 

baggrund heraf er det besluttet at anvende en afskrivningshorisont på 5 år for kundekontrakter. Hermed 

falder de samlede afskrivninger lineært til og med 2014, hvor der er gået fem år siden, at ISS senest har 

foretaget flere opkøb. Til den tid vil der være afskrevet det fulde beløb på alle endelige kontrakter og 

brands, som er blevet opkøbt. 

 
I perioden fra 2010-2012 er der på kundekontrakter blevet afskrevet med et samlet beløb svarende til 

DKK 1613 mio. Ud fra et vægtet gennemsnit svarer dette til, at der skal afskrives DKK 13720

 

 mio. mindre 

per år for henholdsvis 2013 og 2014. De samlede ”Af- og nedskrivninger i procent af øvrige immaterielle 

og materielle aktiver” falder derfor fra 17,9% i 2012 til 16,3% i 2013 og 14,8% i 2014. Herefter holdes 

disse på et konstant niveau. Der forventes ikke ændringer i afskrivningsniveauet for materielle aktiver i 

budgetperioden ved sammenligning med det historiske niveau. 

Effektiv skattesats 
Historisk set har ISS betalt en særdeles høj effektiv skattesats blandt andet som følge af 

dobbeltbeskatningen i Frankrig og Spanien. På trods af dette er det i den budgetterede periode besluttet at 

anvende den marginale selskabsskattesats på 25% i Danmark, da denne skattesats trods alt vurderes til at 

være den mest retvisende. På trods af sandsynligheden for en lavere skattesat i Danmark i fremtiden er det 

fundet for usikkert at anvende en anden en den nuværende selskabsskattesats. 

 

Effektiv lånerente  
Historisk set har de finansielle omkostninger svinget meget fra år til år blandt andet på grund af nogle af 

de poster, der blev diskuteret ved reformulering af resultatopgørelsen. Derfor er det besluttet at anvende 

den effektive lånerente på gældsforpligtelserne, som ISS oplyser til 5,85% i den seneste årsrapport fra 

2011 (ISS, Årsrapport 2011, s. 107). Med kapitalindskydelsen i 2012 fik ISS afskaffet deres dyreste lån 
                                                        
20 Se vedlagte excel-fil under “Budgettering” for udregningen herfor. 
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med en nominel rente på 11,0%. Således må det forventes, at den effektive rente samlet for 2012 bliver 

lavere end de 5,84% for 2011. I den seneste kvartalsrapport nævnes der dog intet om dette. Ud fra en 

konservativ betragtning er det derfor besluttet at anvende en effektiv lånerente på 5,84%. 

 
Øvrige immaterielle og materielle aktiver 
I trendanalysen blev det fundet, at de ”Materielle aktiver” i perioden fra 2005 til 2012 samlet kun steg med 

1,5%. Det var på trods af at omsætningen i samme periode steg med 110% og at ”Investeret kapital” i 

tilsvarende periode steg med 23,3%. Kombineret med ISS’ fokus på organisk vækst findes det således 

ikke relevant, at antage at de materielle aktiver i fremtiden vil stige mere i forhold til nuværende niveau. 

Dette er ligeledes antaget at gælde for budgetteringen af både ”Langfristede hensatte forpligtelser”, 

samt ”Software”. 

 
Som nævnt i udviklingen for af- og nedskrivningerne forventes denne at opnå et konstant niveau i 2014 på 

grund af ophør af opkøbte kundekontrakter og brands. Disse er derfor antaget at blive nedskrevet med 

DKK 2*137 mio. i 2013 og DKK 1*137 mio. i 2014. På denne måde forbliver de ”Øvrige immaterielle og 

materielle aktiver i procent af omsætningen” herefter på et konstant niveau fra 2014 på 9,2%. Det skal 

bemærkes at dette er væsentligt lavere end i 2006, hvor driveren udgjorde 21,2% 

 

Nettofinansielle driftsaktiver 
I 2012 udgjorde de nettofinansielle driftsaktiver 1,7% af omsætningen. Det findes ikke hensigtsmæssigt at 

budgettere med forventninger om ændringer i de nettofinansielle driftsaktiver, hvorfor value-driveren 

antages at forblive på niveauet fra 2012. 

 

Net Working Capital  
For at bestemme den fremtidige NWC er det fundet hensigtsmæssigt at budgettere udviklingen på de 

enkelte balanceposter, som indgår i denne21

 

. En samlet oversigt over udregningerne herfor er vist i bilag 

12. 

Balanceposterne ”Entreprisekontrakter”, ”Selskabsskat (tilgodehavende)”, ”Andre tilgodehaven-

der”, ”Hensatte forpligtelser (kortfristet)” og ”Selskabsskat” er valgt holdt på tilsvarende niveau som i 

2012, da budgettering af disse kræver yderligere information som ikke oplyses. Til gengæld formodes det, 

at henholdsvis ”Varebeholdninger”, ”Andre tilgodehavender”, ”Leverandørgæld” og ”Selskabsskat” 

proportionalt vil følge samme procentvise udvikling som omsætningen.  

                                                        
21 For en højere detaljegrad af budgetteringen af value-driveren henvises til den vedlagte Excel-fil 
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Ved analyse af omsætningsdriverne for ISS blev det konkluderet, at ”Tilgodehavender” steg i 2012. 

Årsagen hertil skal højst sandsynligt findes i, at flere af kunderne har fået længere kredittider, hvilket 

antages blandt andet at være en konsekvens af finanskrisen. Jævnfør IMF´s fremskrivninger for BNP 

udviklingen så forventes den økonomiske krise at aftage inden for få år, hvilket burde medvirke til at 

nedbringe posten. På trods af dette vurderes det, at det økonomisk opsving opvejes af den mere intensive 

konkurrence inden for FM, hvilket giver kunderne bedre mulighed for at kræve længere kredittider i 

kontrakterne. I hele budget- og terminalperioden antages ”Tilgodehavender” derfor, at forblive på samme 

høje niveau af omsætningen som i 2012. 

 
I takt med den løbende stigning i omsætningen siden 2005 er ”Andre gældsforpligtelser (kortfristet)” 

ligeledes steget men dog i et lavere tempo. Ved budgettering af denne post er det derfor besluttet at tage 

en konservativ tilgang og antage, at disse gældsforpligtelser kun stiger halvt så hurtigt som den 

budgetterede omsætningsvækst. Med disse antagelser vil value-driveren ”NWC i % af omsætningen” 

således løbende stige fra -0,13% i 2013 til 1,9% frem mod 2020. 

 

Nettorentebærende gæld 
Denne afhandling antager at værdiansætte ISS ud fra en stand-alone betragtning med henblik på en 

børsnotering per 31.10.2012. Ud fra denne betragtning vil ISS’ langsigtede kapitalstruktur i næste kapitel 

blive estimeret. På denne måde kommer den langsigtede kapitalstruktur således til at bestå af 31,5% 

NRBG og 68,5% EK. I budgettet vil dette betyde,  at ”NRBG i % af den investerede kapital” ændres fra 

cirka 80% i 2012 til 31,5% allerede fra 2013, hvilket vil gælde for den resterende del af budgetperioden. 

Ændringen i kapitalstrukturen har ikke nogen direkte effekt på free cash flow, men vil givetvis komme til 

at ændre selskabets risikoprofil, da provenuet fra børsnoteringen må forventes at blive brugt til at 

nedbringe en stor del af gælden. Som konsekvens heraf må det formodes, at ISS fremadrettet vil kunne 

låne til en billigere rente. Der er dog valgt ikke at budgettere med dette på grund af usikkerhed i 

bestemmelsen af denne.  
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Budget 
På baggrund af de gennemgåede finansielle value-drivers er den historiske og budgetterede udvikling vist 

i Tabel 7. For yderligere specificering af nedenstående se vedlagte Excel-fil. 

 
Tabel 7: Budgettering af resultatopgørelse, balance samt pengestrømsopgørelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Forecasting af finansielle nøgletal 
For at understøtte realismen i forudsætningerne for budgettet er udregningen af udvalgte finansielle 

nøgletal vist i tabel 8. 

 
Tabel 8: Finansielle nøgletal baseret på budgetantagelser 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Ud fra de givne forudsætninger bliver ROIC i første budgetår 7,3%. ROIC vil herefter gradvis stige indtil 

der opnås en konstant niveau af nøgletallet på 9,3% i terminalperioden. Den positive udvikling i ROIC 

skyldes udelukkende, at det forventes, at ISS i fremadrettet formår at øge effektiviteten. AOH formodes 

således at vokse fra 2,18 i 2013 til et niveau på cirka 2,81 i terminalperioden. Forbedringen skyldes 

hovedsageligt en fortsat tilpasning af selskabets kernedrift og dermed bedre udnyttelse af den nuværende 

investerede kapital. Omvendt forventes det, at OG på kort sigt vil stige til 3,5% i 2015 og 2016, men at 

OG på lang sigt vil falde til 3,3%. Det skyldes øgede personaleomkostninger kombineret med større global 

konkurrenceintensitet, som samlet vil medvirke til at presse marginerne. Overordnet set forventes det, at 

ROE fremadrettet forbedres markant og, ud fra de givne forudsætninger, således når et langsigtet niveau 

på cirka 11,5%. Realismen i ovenstående understøttes af den grafiske oversigt i figur 18, hvor de 

historiske nøgletal, sammenlignet med den budgetterede udvikling i nøgletallene, er vist. 

 
Figur 18: Udvikling i finansielle nøgletal i budget- og terminalperiode 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdiansættelse 
Budgettet med de forventede fremtidige cash flows for ISS ligger nu klar, så markedsværdien af ISS kan 

estimeres med henblik på udregning af IRR ud fra EQT og GSCP’ synsvinkel. Estimeringen af værdien af 

ISS vil foretages ud fra en afvejning af EV ved henholdsvis DCF-modellen, sammenlignelige 

transaktionsmultipler samt multipler fra peers. Inden da skal WACC dog først findes, som skal anvendes 

ved tilbagediskontering af free cash flow til nutidsværdien. 

 

Estimering af WACC 
ISS er finansieret både ved hjælp af fremmed- og egenkapital og derfor benyttes de gennemsnitlige vejede 

kapitalomkostninger (WACC) som diskonteringsrente. Tre komponenter skal estimeres for at kunne 

udregne WACC for ISS: den langsigtede kapitalstruktur, ejernes afkastkrav (rEK) samt fremmedkapitalens 

afkastkrav (rD) efter skat (T). Hermed fremkommer følgende formel for WACC: 

 
Ligning 3: 𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐸𝐾

𝑁𝑅𝐵𝐺+𝐸𝐾
∗ 𝑟𝐸𝐾 + 𝐷

𝑁𝑅𝐵𝐺+𝐸𝐾
∗ 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑇) 

 

Langsigtet kapitalstruktur 
Ved udregning af WACC er det vigtigt at anvende virksomhedens langsigtede (target) kapitalstruktur 

baseret på markedsværdier af egenkapitalen og fremmedkapital (Petersen & Plenborg, Regnskabsanalyse 

for beslutningstagere, 2005, s. 240). Denne afhandlings formål er dog blandt andet netop at estimere 

markedsværdien af egenkapitalen ved antagelse om at værdiansætte ISS ud fra en stand-alone betragtning 

med henblik på en børsnotering af selskabet. Den nuværende kapitalstruktur vurderes derfor ikke at være 

den samme efter en børsnotering, da ISS som effekt forventes at ændre kapitalstruktur. Til at estimere ISS’ 

langsigtede kapitalstruktur er det besluttet at anvende et gennemsnit af kapitalstrukturen fra peers samt fra 

et gennemsnit fra industrien22

 

. 

Damodaran har gennemført en nylig undersøgelse af kapitalstrukturen for udvalgte industrier. De 

industrier, som minder mest om ISS’ overordnede forretningsmodel, er Industrial Services hvor 

markedsværdien af gæld i gennemsnit udgør 26,77%, Property Management med 52,96% gæld og 

Restaurant med 11,62% (Damodaran). Samlet giver dette et gennemsnit på 30,45% gæld. I bilag 13.1 er 

kapitalstrukturen for sammenlignelige virksomheder til ISS vist. Her ses det, at disse gennemsnitligt 

anvender 32,3% NRBG bestemt ud fra markedsværdien af de respektive selskabers EV per 31/10-2012. 

(Bloomberg) 

                                                        
22 En tredje metode til at bestemme target kapitalstrukturen er iterationsmetoden,. Der er dog valgt at se bort fra denne metode i 
afhandlingen. (PP regnskabsanalyse for beslutningstagere a. 243) 
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På lang sigt forventes det således, at ISS vil tilnærme sig en afvejning af kapitalstrukturen for henholdsvis 

peers og industrien generelt. På baggrund af dette er den langsigtede kapitalstruktur estimeret til at bestå af 

68,5% EK og 31,5% NRBG. 

 

Estimering af ejernes afkastkrav 
CAPM-modellen anvendes til estimering af ejernes afkastkrav, da denne model oftest anvendes ved 

værdiansættelse af unoterede selskaber (Petersen & Plenborg, 2005, s. 217). Overordnet set angiver 

modellen, at en risikoavers investor i et givent aktiv kræver en markedsmæssig kompensation for at påtage 

sig yderligere risiko. 

 
Ligning 4:  𝐶𝐴𝑃𝑀 =  𝑟𝑓 + 𝛽�𝑟𝑚 − 𝑟𝑓� + 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 

 

Risikofrie rente (𝒓𝒇) 
For at estimere den risikofrie rente anbefales det at anvende renten på statsobligationer, da dette er det 

tætteste, en investor kan komme på et risikofrit aktiv. Ideelt set bør renten på en 30-årig statsobligation 

anvendes, da denne bedst matcher virksomhedens underliggende langsigtede cash flows. Aktiver med en 

30-årig horisont anses dog for at være for illikvide, og prisen afspejler derfor typisk ikke den helt korrekte 

nutidsværdi, hvorfor det vurderes mere retvisende at gøre brug af renten på en 10-årig statsobligation 

(Koller et. al., 2010, s. 237). 

 
For europæiske virksomheder foretrækker nogen at bruge den 10-årige tyske statsobligation, da disse er 

særligt likvide og besidder en lav kreditrisiko sammenlignet med andre europæiske lande. For at tage 

højde for inflationens påvirkning i de enkelte lande anbefales det dog at anvende samme lands 

statsobligation som den pågældende virksomheds cash flows opgøres i (Koller et. al., 2010, s. 237). På 

baggrund af dette anvendes renten på en 10-årig dansk statsobligation. Det er besluttet ikke at anvende det 

nuværende historisk lave renteniveau på 1,23% (september 2012) men i stedet bruge et gennemsnit at 

renten fra de seneste tre år. Hermed findes en risikofri rente på 2,58% (Danmarks Nationalbank, 2012). 

 

Markedets risikopræmie (𝒓𝒎) 
Estimeringen af markedsrisikopræmien (MRP), som er forskellen mellem det forventede afkast på 

markedsporteføljen og den risikofrie rente, er behæftet med stor usikkerhed. Koller argumenterer for at 

MRP normalt varierer i intervallet fra 4,5% til 5,5%, og ifølge deres seneste opgørelse fra maj 2009 var 

MRP estimeret til 5,4% (Koller et. al., 2010, s. 238). Konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers udgiver 

jævnligt undersøgelser af førende værdiansættelses- og corporate finance-afdelingers brug af MRP. Deres 

seneste analyse ligeledes fra 2009 konkluderede, at 82% af respondenterne anvender en MRP på mellem 
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4,0%-5,0%, og at det seneste gennemsnit var på 4,9% (PwC, 2010b). Fernandez har i et studie fra 2011 til 

gengæld fundet den gennemsnitlige MRP i Europa til 5,3% (Fernández et. al, 2011). Alle ovenstående 

estimater for MRP ligger inden for det anbefalede interval af Koller, hvorfor det er besluttet at tage 

gennemsnittet af de tre undersøgelser. Ved denne metode findes MRP til 5,2%. 

 
CAPM-teorien antager, at ejerne er diversificerede, hvorfor de kun skal kompenseres for den systematiske 

risiko. Kapitalfonde er dog kendetegnet ved at være mindre veldiversificerede på grund af investeringen i 

færre større aktiver. Derfor anbefales det, at ejernes afkastkrav også tager højde for den usystematiske 

risiko. I praksis ligger denne typisk et sted mellem 1-3%. Det er derfor besluttet at tillægge 1% 

risikopræmie til ejernes afkastkrav (Plenborg et. al. 2006, s. 166). 

 

Estimering af Beta (𝜷) 
Beta angiver en virksomheds samvariation med afkastet på et givent aktieindeks. Beta kan estimeres ved 

en korrelation mellem aktiens afkast i forhold til markedsafkastet ved hjælp af markedsmodellen (Koller 

et. al., 2010, s. 245) ud fra ligning 5. 

 
Ligning 5: 𝑅𝑖 =  𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑚 + 𝜀 

 
𝑅𝑖 er aktieafkastet, 𝑅𝑚 er afkastet på aktieindekset og beta (𝛽) er hældningen på regressionen. Beta er 

således anvendelig i relation til at vurdere, om en investering i en virksomhed er mere risikofyldt end en 

investering i markedsporteføljen. En ulempe ved beta er, at denne er baseret på historiske data og derfor 

ikke nødvendigvis er retvisende for den fremadrettede udvikling af virksomheden. For at korrigere for 

markedsudsving anbefales det at bruge minimum 60 forskellige datapunkter. Disse aktiespecifikke afkast 

bør herefter holdes op mod et veldiversificeret markedsindeks. 

 
ISS’ status som privatejet selskab gør, at det ikke er muligt at foretage ovennævnte regressionsanalyse for 

at estimere beta. Som alternativ anvendes en afvejning af data fra børsnoterede peers og beta fra industrien. 

En oversigt herfor er vist i bilag 13.1 og 13.2. Hermed fremkommer et såkaldt ”raw” beta, hvor der kun er 

taget højde for operationel risiko. For at tage højde for virksomhedsspecifik risiko som følge af forskelle i 

gearing er ”raw” beta nødt til at blive ugearet. Alt andet lige vil større finansiel risiko øge det forventede 

afkast på egenkapitalen, hvorfor estimeringen af beta for ISS bør tager højde for dette. Først herefter kan 

beta for ISS findes ved at tillægge den langsigtede kapitalstruktur for ISS til beta(ugearet) for peers. 

Følgende formel for betarelationen23

                                                        
23 Det er besluttet at anvende Harris & Pringles betarelation, som antager at gælden vokser proportionalt med egenkapitalen frem 
for M&Ms betarelation, som antager at gælden forbliver konstant på lang sigt. Det er antaget at 𝛽𝑑  er lig nul.  (Petersen & 
Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 2005, s. 225) 

 er benyttet til at korrigere for risiko (Plenborg et. al. 2006, s. 165). 
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Ligning 6: 𝛽𝐸𝐾 = 𝛽𝑢 ∗ �1 + 𝑁𝑅𝐵𝐺
𝐸𝐾

� ⇔ 𝛽𝑢 = 𝛽𝐸𝐾
1+𝑁𝑅𝐵𝐺𝐸𝐾

 

Estimering af beta ud fra peers 
Data for beta for peers er hentet fra databasen Bloomberg, hvor virksomhedernes afkast alle er blevet 

sammenholdt med MSCI World indeks. Måleperioden er sat som det gennemsnitlige månedlige afkast 

over en 5-årig periode (sept. 2008 – sept. 2012). Gearet beta findes hermed til 0,903. Herefter korrigeres 

der for de enkelte virksomheders kapitalstruktur, og ved hjælp af ligning 6 findes beta(ugearet) til 0,61. Til 

sidst udregnes beta(gearet) for ISS ved brug af ligning 6 til: 

 
𝛽𝐸𝐾 = 0,61 ∗ �1 + 0,315

0,685
� = 0,891. 

Estimering af beta ud fra den samlede industri 
Damodaran har undersøgt beta(ugearet) for forskellige større industrier i Europa, hvor det igen er 

industrierne ”Property Management”, ”Industrial Services” og ”Restaurant”, der er relevante i forhold 

til ISS’ forretningsmodel (Damodaran). På baggrund af en omsætningsmæssige fordeling for ISS i 2011 

kan et vægtet beta(ugearet) estimeres til 0,761. Ved brug af ligning 6 kan beta(gearet) for ISS findes til 

1,11. 

Samlet risikovurdering af beta 
Ved at sammenfatte de udregnede betaestimater ved brug af data fra peers samt relevante industrier findes 

et gennemsnit af beta til 1,00. For at undersøge validiteten af den fundne beta er det valgt også at inddrage 

en vurdering af beta ud fra fundamentale faktorer, da denne metode tager højde for ISS’ fremadrettede 

driftsmæssige og finansielle risiko. I bilag 14 er vist en tabel for konvertering af fundamentale 

risikofaktorer til et betaestimat (Petersen & Plenborg, 2012). 

 
I den strategiske analyse blev den driftsmæssige risiko for ISS blandt andet analyseret, og denne må 

generelt vurderes til at være lav på grund af, at ISS har bevist, at deres forretningsmodel er holdbar og 

stærk. Den finansielle risiko vurderes til gengæld til at være høj, da ISS fortsat er tynget af en høj gearing, 

og da regnskabsanalysen har vist, at både ROIC og ROE performance har været både svingende og 

underpræsteret. På denne måde kan den samlede risikovurdering kategoriseres som værende neutral, 

hvilket indikerer et betaestimat i intervallet 0,85-1,15. Ud fra fundamentale faktorer ligger den udregnede 

beta på 1,00 således inden for intervallet. Dette er i tråd med den strategiske analyse, hvor det blev 

konkluderet at væksten i FM generelt følger den økonomiske udvikling. 
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Estimering af fremmedkapitalens afkastkrav 
Det forventede afkastkrav på fremmedkapitalen kan estimeres ud fra følgende formel: 
 

Ligning 7: 𝑟𝐷 = �𝑟𝑓 + 𝑟𝑠� ∗ (1 − 𝑇) 
 

Hvor T er skatten (25%), 𝑟𝑠 angiver det selskabsspecifikke risikotillæg på gælden også kaldet spread som 

blandt andet baseres ud fra en virksomheds rating. I årsrapporten fra 2011 er ISS’ rating af Standard & 

Poors angivet til BB- (stable). Som tidligere nævnt har ISS ændret kapitalstruktur, hvilket efterfølgende 

har reduceret deres finansielle risiko. Det har dog ikke været nok til at ændre selskabets rating bortset fra 

en ændring i udsigterne fra ”Stable” til ”Positive” (Standardandpoors.com). På trods af dette er det 

besluttet at vælge en konservativ tilgang til virksomhedens rating, hvorfor BB- fastholdes. 

 
Risikotillægget kan estimeres på baggrund af data fra Damodaran, som opstiller default spread ud fra en 

virksomheds kreditrating kombineret med interest coverage ratio. Selv om matrixen er udarbejdet på 

baggrund af ”Børsnoterede store produktionsvirksomheder i Nordamerika”, er det antaget, at denne 

alligevel kan replikeres til brug for ISS. På denne måde giver en kreditrating på BB- en afvejning mellem 

BB og B+ et, hvilket svarer til et spread på 4,75% (Damodaran). 

 

Ud fra ligning 7 kan afkastkravet på fremmedkapitalen bestemmes til: 

𝑟𝐷 = (0,0258 + 0,0475) ∗ (1 − 0,25) =  5,50% 

 

Udregning af WACC 

Tabel 9 opsummerer udregningerne for WACC. 

 
Ud fra CAPM bestemmes først ejernes afkastkrav ved ligning 4: 

 𝑟𝑒 = 2,58% + 1,00 ∗ 5,2% + 1,0% = 8,79% 

 
På baggrund af ovenstående kan WACC herefter udregnes på 

baggrund af ligning 3: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  0,685 ∗ 8,79% + 0,315 ∗ 5,50% = 7,75% 

 

 

Sammenlignes ovenstående med den historiske ROIC overstiger WACC afkastet på den investerede 

kapital. På baggrund af dette kan det altså konkluderes, at der er blevet destrueret værdi for ejerne. Ud fra 

de budgetterede nøgletal overstiger ROIC i 2014 ejernes afkastkrav.  

Tabel 9: WACC komponenter 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdiansættelse 

Discounted Cash Flow værdiansættelse 
Det er valgt at benytte Discounted Cash-Flow (DCF) som den primære model til at værdiansætte ISS. 

DCF-metoden24

 

 går også under betegnelsen ”to-periodisk kapitalværdibaseret model”, da den består af 

henholdsvis en budgetperiode og en terminalperiode (steady state). Hermed tages der højde for, at der 

forekommer forskelle i muligheden for at estimere indtjeningsevnen på kort- i forhold til lang sigt. DCF-

modellen antager, at cash flows forfalder ultimo året. Det er dog mere realistisk at disse skabes løbende 

over året, hvorfor der er valgt at fremdiskontere med en halv periode. 

Modellen er valgt på baggrund af en dansk undersøgelse, som viser, at DCF modellen er den oftest 

benyttede og også den teoretisk mest korrekte metode til at værdiansætte unoterede virksomheder 

(Plenborg et. al. 2006, s. 161). Undersøgelsen konkluderer, at 87% af de adspurgte finansielle rådgivere og 

kapitalfonde anvender DCF modellen25

 

, og at denne ofte understøttes af relative værdiansættelsesmodeller 

i form af multipler fra peers og fra sammenlignelige transaktioner. På baggrund heraf er samme 

fremgangsmåde valgt til at estimere EV af ISS med henblik på at kunne finde en endelig absolut værdi af 

EQTs og GSCP’ ejerandel i selskabet efter fratrækning af gælden. 

EV af en virksomhed udregnes ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige pengestrømninger for at 

finde nutidsværdien af disse. Tilbagediskonteringen foregår ved brug af WACC, som i foregående afsnit 

blev estimeret til at være 7,75% for ISS. Nedenfor er denne metode vist på ligningsform: 

 
Ligning 8: 𝐸𝑉𝑡 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+ 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
∗ 1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑛
𝑡=1  

 
Ved estimering af egenkapitalværdien af et unoteret selskab bør der korrigeres for en kontrolpræmie samt 

en illikviditetsrabat på egenkapitalen (Plenborg et. al. 2006, s. 158). Ved estimering af egenkapitalens 

afkastkrav er der allerede korrigeret for en illikviditetsrabat. Til gengæld er det besluttet ikke at korrigere 

for en eventuel kontrolpræmie, da der er vurderet at være for store usikkerheder i estimeringen af denne.  

                                                        
24 Modellen antager at al overskudslikviditet enten udloddes eller reinvesteres 
25 Til sammenligning bliver LBO modellen og EVA modellen kun benyttet i henholdsvis 30,8% og 20,5% af tilfældene 
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DCF værdiansættelse af ISS 
På baggrund af det opstillede budget og med udregningen af de forventede free cash flows er det nu 

muligt at estimere værdien af ISS per 30.09.2012 ved brug af DCF metoden. 

 
Tabel 10: Værdi af ISS Facility Service A/S baseret på DCF-værdiansættelse 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Af ovenstående ses det, at EV af ISS per 30.09.2012 er udregnet til DKK 51,058 mia. Heraf udgør 

terminalværdien 67%. Det skal bemærkes, at denne værdi både tager højde for ejerne af egenkapitalen og 

fremmedkapitalens andel i selskabet. Det er først ved den endelige fastlæggelse af EV og efterfølgende 

fratrækning af gælden per 31.10.2012, at værdien af egenkapitalen endeligt bestemmes. 

 

Multipler fra peers 
Til at understøtte DCF-modellen suppleres værdiansættelsen med multipler fra sammenlignelige selskaber. 

Multipler hviler på antagelser om, at sammenlignelige virksomheder deler samme risikoprofil, skattesats, 

vækstudsigter, indtjeningsmarginaler og regnskabsprincipper. Klassificeringen af transitoriske poster og 

en sondring mellem anvendelsen af bogførte værdier vs. markedsværdier bør desuden være ens (Petersen 

& Plenborg, 2012, s. 229). Det skal bemærkes, at ved udvælgelsen af sammenlignelige konkurrenter for 

ISS er indvirkningen fra ovennævnte faktorer ikke ens for den enkelte virksomhed i forhold til tilsvarende 

faktorer for ISS. Samlet er multipler fra de udvalgte peers dog vurderet til at udjævne disse forskelle, da 

der anvendes en gennemsnitsbetragtning ved brug af ét samlet estimat af multiplerne. 

 
For at være konsistent gennem opgaven er det valgt at gøre brug af EV/EBITDA multipler, da metoden 

for dekomponeringen af værdiskabelsen ligeledes anvender EBITDA multipler. Multipelanalysen er 

foretaget både ved brug af median og et harmonisk gennemsnit, da begge metoder tager højde for 

påvirkninger fra ekstremer. En undersøgelse foretaget af Baker og Ruback (1999) viser dog, at brugen af 
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harmonisk gennemsnit26

 

 giver de mest eksakte værdiestimater, hvorfor denne metode benyttes ved endelig 

fastlæggelse (Petersen & Plenborg, 2012, s. 234). 

Empiriske undersøgelser viser, at analytikere bør anvende forward-looking multipler, da disse i højere 

grad reflekterer en virksomheds langsigtede cash flows (Koller et. al., 2010, s. 311). Ved brug af data for 

forecastet EBITDA multipler for 31.10.2013 findes således et samlet harmonisk gennemsnit af multiplen 

svarende til 7,43x EBITDA. Dette giver en implicit EV af ISS på DKK 36,1 mia. ud fra budgetteret 

EBITDA i 2013. Ved endelig sammenfatning af EV for ISS er det således denne værdi, der vil blive 

anvendt. Ved samme metode og ud fra den laveste (GDF Suez) og højeste (Compass) multipel fra peers er 

den implicitte minimum og maksimum EV for ISS henholdsvis DKK 29,0 og DKK 44,6 mia. 

 

Transaktionsmultipler 
I databasen Mergermarket er der identificeret 168 sammenlignelige transaktioner i perioden fra 2008-2012. 

Disse ligger inden for kategorien ”Business Support Services”, som ISS også hører inde under, og hvor 

der er oplyst en EV/EBITDA multipel for handlerne27

 

. Der er korrigeret for transaktioner, hvor EV var 

angivet til at være under 30 mEUR svarende til cirka DKK 225 mio. og for multipler der ligger uden for 

intervallet 6,0x-18xEBITDA, da det vurderes, at størstedelen af disse handler kan være påvirket af 

faktorer, der medfører ”ekstreme” værdier (Macabacus). En samlet sample på 73 transaktioner er hermed 

fundet relevante til videre analyse. Forudsætningerne for anvendelse af transaktionsmultiplerne er de 

samme som nævnt i afsnittet for multipler for peers. 

Ved anvendelse af harmonisk gennemsnit for transaktionsmultipler findes et implicit estimat af EV for 

ISS på DKK 46,7 mia. svarende til en multipel på 9,62x EBITDA. Ud fra transaktionerne er der udregnet 

en standardafvigelse på 3,11, og under antagelse om at transaktionsmultiplerne er normalfordelt, og at ISS 

maksimalt befinder sig en standardafvigelse fra det harmoniske gennemsnit, ligger EV af ISS sig således i 

intervallet DKK 31,6 – 61,8 mia.  

                                                        
26 Harmonisk gennemsnit =  𝑛

∑ 1
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

 
27 Der skal tages højde for at multipler er baseret på sidste historiske regnskabsår inden gennemførelse af transaktionen og ikke, 
som anbefalet, på forward-looking multipler. Data for transaktionsmultipler er vist i vedlagte Excel-fil 
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Samlet vurdering af EV 
Som det kan ses ud fra ovenstående må det konkluderes, at alle tre metoder til værdiansættelse er behæftet 

med stor usikkerhed. Hvor input til DCF modellen foretages ud fra en omfattende strategisk og 

regnskabsmæssig analyse, så vil det altid medføre usikre estimater ved budgettering mere end et til to år 

ud i fremtiden. Brugen af multipler både fra peers og sammenlignelige transaktioner er relative lette og 

hurtige metoder til at finde en approksimativ virksomhedsværdi. Ulempen ved disse er dog, at der ikke 

inkluderes selskabsspecifikke forhold, og at de tager meget ringe højde for tidsværdien af 

pengestrømninger, hvilket gør metoderne mindre anvendelige. Der er således fordele og ulemper 

forbundet ved brugen af alle metoderne, og for at udjævne disse er en vægtning af de enkelte 

værdiestimater er fundet anvendelig. DCF-modellen vægtes højest med 70% og 15% til henholdsvis 

multipler fra peers og transaktioner. På denne måde findes EV af ISS per 30.09.2012 til DKK 48,164 mia. 

 

Ud fra afhandlingens problemfelt søges der en samlet værdi af ISS ud fra en børsnotering per 31.10.2012. 

For at komme hertil fratrækkes først den senest offentliggjorte værdi af NRBG (Q3 2012) fra EV værdien 

per 30.09.2012. Det giver en markedsværdi af EK per 30.09.2012 til DKK 20,069. Denne fremdiskonteres 

dernæst en måned med ejernes afkastkrav, hvorefter NRBG igen tillægges til den nye markedsværdi af EK. 

På denne måde fremkommer EV af ISS per 31.10.2012 til en samlet værdi på DKK 48,305 mia. svarende 

til en EBITDA multipel på 9,94x. 

 
Figur 19: Sammenfatning af EV ud fra værdiansættelsesmodeller (mia. DKK) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
For at finde markedsværdien af EQTs og GSCP’ ejerandel af EK per 31.10.2012 korrigeres der for de 

respektive ejerandele for henholdsvis MPP og KIRKBI & OTTP, som tidligere blev vist i figur 9. Det 

giver en samlet værdi for værdi for EK ud fra ejerandelene for EQT og GSCP på DKK 16,267 mia. I tabel 

11 er udregningerne for ovenstående forklaring opsummeret. 
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Tabel 11: Opsamling på værdiansættelse og markedsværdier er ejerandele (i mio. DDK) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
En af årsagerne til at den endelige fastlæggelse af værdien af ISS er lavere end den estimerede værdi ved 

DCF-modellen kan blandt andet skyldes en såkaldt ”IPO discount”. Investorer ved en børsnotering bærer 

en øget risiko, hvilket medfører, at der derfor ofte indarbejdes en discount præmie i omfanget 10% - 30% 

afhængig af den virksomhedsspecifikke risiko (PwC, 2010a). Den endelige værdi svarer dog kun til 

en ”rabat” på cirka 5,4%. En af årsagerne hertil kan blandt andet være, at ISS er en veletableret og 

diversificeret virksomhed med et stærkt brand blandt andet som følge af deres høje selvforsyningsgrad. 

Samtidig er de markedsførende i Europa og har fået skabt en stærk platform i forhold til at kunne indtage 

en fortsat større andel af det globale FM marked. Dette er samtidig nogle af årsagerne til, at deres 

EBITDA multipel er højere end tilsvarende for peers. 

 
Inden for de seneste par år har der være stor aktivitet i forhold til estimering af den reelle værdi af ISS. 

Den 9.12.2010 bød kapitalfonden Apax Partners DKK 47,6 mia. for ISS. Dengang udmeldte EQT og 

GSCP, at deres krav var et beløb svarende til DKK 48-50 mia. (Børsen, 2010b). Handlen endte dog med 

ikke at blive til noget. Kort forinden offentliggørelsen af buddet havde Jyske Bank estimeret værdien af 

ISS til at ligge i et interval på DKK 47 - 49 mia. (Jyske Bank, 2010). I tilknytning hertil er det værd at 

notere, at under kapitalfondsejerskabet af ISS har performance i 2010 været det hidtil bedste år målt ud fra 

en organisk vækst på 6,1% og en ROIC på 25,7%. 

 
I marts 2011 offentliggjorde ISS i stedet planerne om at hente DKK 13,3 mia. i frisk egenkapital på børsen 

svarende til en samlet EV på cirka DKK 43 mia. (Børsen, 2011a). I tiden op til offentliggørelsen af 

børsprospektet havde Nordea vurderet ISS til en værdi på DKK 51 mia. (Business, 2011b). 15 timer før 

første handelsdag med aktierne blev børsintroduktionen dog trukket tilbage som følge af stor usikkerhed 
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på finansmarkederne på grund af sammenfald på samme tidspunkt omkring uroen i Libyen og tsunamien i 

Japan (Business, 2011c). 

 
Senere på året i 2011 var det så en strategisk køber i form af G4S der var interesseret i ISS, hvor 

købsprisen på DKK 44,1 mia. blev accepteret af EQT og GSCP. Den endelige godkendelse af opkøbet 

blev dog mødt af massiv kritik og modstand af de største aktionærer i G4S (Børsen, 2011b). Handlens 

størrelse, kompleksitet og den daværende makroøkonomiske situation vejede tilsyneladende tungere end 

fordelene ved en sammenlægning med ISS (Business, 2011a).  

 
Figur 20: Sammenfatning af værdiestimater for ISS 

 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 20 sammenfatter den hidtidige diskussion af den faktiske værdi af ISS og på baggrund af 
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sensivitetsanalyser for de respektive metoder28

 

. Den stiplede røde markering angiver et interval ud fra 

estimerede værdier af ISS (36,1-51,1) ved brug af multiplerne for peers og sammenlignelige transaktioner 

samt DCF-metoden. Det fuldt markerede røde område viser til gengæld intervallet for de højeste og 

laveste offentliggjorte potentielle salgsværdier og analytikerestimater (43,0-51,0). Dette interval ligger 

således inden for intervallet ud fra estimerede værdier. Som det kan ses i øverste søjle, ligger denne 

afhandlings vægtede estimat for EV således inden begge intervaller. På baggrund heraf er den estimerede 

EV af ISS på DKK 48,305 mia. per 31.10.2012 vurderet til at være en realistisk markedsværdi for ISS. 

Internal rate of return 
Markedsværdien af EQTs og GSCP’ ejerandel af EK blev udregnet til DKK 16,267 mia. og skal holdes op 

mod, at de tilbage i 2005 sammenlagt indskød EK for DKK 7,693 mia. Markedsværdien af egenkapitalen 

er hermed øget med DKK 8,574 mia.. Dog viser dette ikke, om det rent faktisk har været en god 

investering eller ej. For at analysere dette benyttes “Internal rate of return” (IRR), som er et populært 

afkastmål til at evaluere private equity investeringer (Scribd, 2003). IRR er den diskonteringssats, der 

medfører, at nutidsværdien af fremtidige cash flows bliver nul 29

 

. Jo højere en IRR desto bedre har 

investeringen været. 

Ud fra ISS årsrapport for 2005 er det oplyst, at tilførslen af egenkapital efter overtagelsen blev indskudt 

den 10.06.2005. Ud fra det fundne værdiestimat er IRR på vegne af kapitalfonden hermed udregnet til 

10,65% p.a. I tilsvarende periode har afkastet på OMXC20 været 45,1% (OMX) svarende til en IRR på 

5,2% p.a. mens MSCI World Index har haft et afkast på 14,1% (MSCI), som medfører en IRR på 1,8% 

p.a. 30

                                                        
28 I bilag 15 er der foretaget en sensitivitetsanalyse ud fra ændringer i WACC og væksten i terminalperioden. Hermed 
fremkommer et interval for EV ved DCF metoden på DKK 41,7 – 67,4 mia. 

 At afkastet i ISS under kapitalfondsejerskabet har været større end ved investering i de to 

markedsporteføljer, skal sættes i forhold til den større risiko, der er forbundet med investering i private 

equity. Generelt forventer kapitalfondene et relativt højere årligt afkast typisk på mellem 12%-17% (Duff 

& Phelps, 2009, s. 3). Forventningerne til kapitalfondes IRR har tidligere været på over 25%, men 

finanskrisen kombineret med større konkurrence inden for private equity har ført til lavere forventede 

afkast. Investeringen i ISS har dermed været bedre end tilsvarende investeringer i de to markedsporteføljer, 

men det må dog konkluderes, at investeringen i ISS ikke har formået at leve op til de afkast, der ellers 

normalt forventes for branchen.  

29 Pengestrømningere falder forskelligt i løbet af året hvorfor funktionen XIRR i Excel er blevet brugt til at finde IRR 
30 Data hentet fra d. 10.06.2005 frem til 31.10.2012 fra henholdsvis (MSCI) og (OMX) 



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

66 

Delkonklusion 
Afhandlingens hidtidige fokus har været på at finde EV af ISS med henblik på at estimere 

markedsværdien af egenkapitalen ud fra EQT og GSCP’ ejerandel samt IRR ud fra den indskudte kapital. 

På baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse kunne et budget for 2013-2020 foretages for 

hermed at finde EV for ISS ud fra DCF modellen. På denne måde blev ISS estimeret til at have en samlet 

markedsværdi per 30.09.2012 på DKK 51,058 mia. Den endelige værdi blev dog fastlagt ud fra en 

vægtning mellem DCF-modellen (70%), multipler fra peers (15%) og multipler fra sammenlingelige 

transaktioner (15%), hvormed EV per 31.10.2012 blev fastlagt til DKK 48,305 mia. Fratrukket NRBG og 

efter en korrektion for øvrige ejerandele blev markedsværdien af EQTs og GSCP’ ejerandel fundet til 

DKK 16,267 mia. per 31.10.2012. Ses der bort fra kapitalindskuddet efter overtagelsen i 2005, udgør den 

reelle absolutte værdiskabelse DKK 8,574 mia., mens markedsværdien af EK uden korrektioner var DKK 

20,210 mia. 

 
Med en årlig IRR på 10,65% har forrentningen af investeringen i ISS i ejerperioden været højere end ved 

en tilsvarende investering i relevante markedsporteføljer som OMXC20 og MSCI World Index. Dog er 

den fundne IRR lavere end, hvad der generelt forventes af afkastet på kapitalfondsinvesteringer. Samlet 

kan det altså konkluderes, at kapitalfondsejerskabet har medført værdiskabelse i selskabet. Spørgsmålet er 

dog, hvad der har bidraget til denne værdiskabelse. Dette vil blive undersøgt i næste kapitel.  



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

67 

Nedbrydning af værdiskabelse 

Introduktion til undersøgelse: 
Den primære kilde til værdiskabelse inden for private equity har siden konceptet begyndelse tilbage i 

1980’erne kommet fra effekter fra gearing. Efter finanskrisen for alvor slog igennem i Europa i 2008, har 

industrien for private equity dog generelt haft det svært blandt andet på grund af, at bankerne har strammet 

deres udlånspolitk. Dette har mindsket både antallet af LBO opkøb samt mulighederne for at foretage 

disse. Samtidig har det ført til ændringer i kapitalfondenes muligheder for høje hurtige afkast skabt på 

baggrund af en aggressiv låntagning. I dag er det i lige så høj grad blevet et spørgsmål om, hvor dygtige 

kapitalfondene er til at udøve aktivt ejerskab ved at skabe værdi på denne måde. 

 
Asset management selskabet Capital Dynamics og Center for Entrepreneurial and Financial Studies på 

det tekniske universitet i München (Capital Dynamics) indgik derfor et samarbejde for at undersøge 

området nærmere. Dette resulterede i en af de hidtil mest omfattende og detaljerede undersøgelser af 

værdiskabelse inden for private equity. 241 transaktioner blev analyseret i perioden fra 1989 til 2006 

dækkende fra mindre transaktioner ned til EUR 1 mio. og op til så store handler som EUR 4,3 mia. 

Undersøgelsen inkluderede samtidig et bredt udsnit af både vellykkede transaktioner, samt handler som 

ikke formåede at tilbagebetale den investerede kapital. 

 
Med ovenstående introduktion til anden del af afhandlingen er den udregnede IRR for ISS på 10,65% 

således udgangspunktet for den videre dekomponering af værdiskabelsen. Ligning 9 nedenfor viser de 

overordnede faktorer, som påvirker forskellen i egenkapitalen fra entry til exit. I denne ligning analyseres 

de underliggende komponenter til værdiskabelse i ISS under kapitalfondsejerskabet ud fra henholdsvis 

effekten fra gearing, operationelle effekter og markedseffekter. (Berg & Gottschalg, 2005, s. 7). 

 
Ligning 9: 𝑉æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 ∗ 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 − 𝑁𝑅𝐺𝐵 

 

I tabel 12 er værdien for EK ved entry og exit 

fundet ud fra ligning 9. Forskellen i EK bliver 

på denne måde DKK 12,517 mia., hvilket 

svarer til den samlede egenkapitalmæssige 

værdiskabelse i ejerperioden, og hvor der er 

korrigeret for indskuddet ved entry i 2005. 

 

 

 Kilde: Egen tilvirkning pba. Ligning 9 

Tabel 12: Samlet værdiskabelse 
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Som afrunding på afhandlingen vil dekomponeringen af komponenterne blive sammenlignet med 

empiriske undersøgelser for værdiskabelsen i danske og europæiske kapitalfondstransaktioner (Capital 

Dynamics, 2009) og (Capital Dynamics, 2011). 

 

Effekt af gearing 
Et væsentligt element i de fleste buyouts er finansiering gennem en stor mængde gæld. Formålet med dette 

er primært at skabe fokus på at anvende virksomhedens pengestrømme til at servicere gælden frem for, at 

disse bliver brugt på investeringer, der muligvis ikke giver et optimalt afkast (Jensen, 1986, s. 324). 

Agentteorien foreskriver således, at denne form for gældsservicering skal ses som et incitament til 

ledelsen om at drive virksomheden i en mere effektiv retning. 

 

En højere gearing af et selskab medfører større risiko for konkurs. Investorer forventer derfor at blive 

kompenseret for denne finansielle risiko gennem et højere afkast på deres investering. Var opkøbet af ISS 

udelukkende blevet finansieret med egenkapital, ville afkastet kun være påvirket af operationel risiko, 

hvilket fremgår af ligning 10 og 1131

 

. Ligningerne bruges til at udregne IRR (ugearet) for på denne måde 

at finde effekten fra gearing (Capital Dynamics, 2009, s. 34): 

           Ligning 10:       𝐼𝑅𝑅𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡 = 𝐼𝑅𝑅𝑢𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡 + �𝐼𝑅𝑅𝑢𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡 − 𝑟𝐷� ∗
𝐺æ𝑙𝑑
𝐸𝐾

 

⇓ 

Ligning 11: 𝐼𝑅𝑅𝑢𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡 =
𝐼𝑅𝑅𝑔𝑒𝑎𝑟𝑒𝑡+𝑟𝐷∗

𝐺æ𝑙𝑑
𝐸𝐾

(1+𝐺æ𝑙𝑑
𝐸𝐾 )

 = 10,65%+4,5%∗(1−0,25)∗2,25
(1+2,25)

= 6,4% 

 
Figur 21: Effekt af gearing på IRR 

   
Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                        
31 Der er valgt en gennemsnitlig (𝐺æ𝑙𝑑

𝐸𝐾
) ved entry sammenlignet med exit. Der er ligeldes anvendt den gennemsnitlige effektive 

rente opgjort i noterne i årsrapporterne fra 2006-2011, hvorefter der er korrigeret for skatteskjoldet, som samlet udtryk for 
fremmedkapitalens omkostninger (𝑟𝐷) efter skat. 
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Effekten af gearing er udregnet til 4,2% af IRR p.a. svarende til 39,8% af hele den værdi, der er skabt i 

ISS i løbet af ejerperioden, hvilket er vist i figur 21. Uden anvendelsen af gæld havde IRR kun været 

6,42%. Omtrent en tredjedel af værdiskabelsen i selskabet er således skabt på baggrund af en øget 

låntagning efter overtagelsen, hvorfor det må konkluderes, at den markante optagelse af gæld har bidraget 

væsentligt til både transformeringen af ISS samt værdiskabelsen i ejerperioden.  

Effekt af EBITDA komponent 
Flere studier viser, at kapitalfondsopkøbte virksomheder er i stand til at forbedre den underliggende 

forretning ved i særlig grad at øge produktiviteten og effektiviteten (Kaplan S. N., 1991) og (Muscarella & 

Vetsuypens, 1990). Ved private equity investeringer er de nye ejere ofte fokuseret på en stram 

omkostningsstyring samt på bedre udnyttelse af NWC samt den investerede kapital. Desuden opleves der 

ofte nedskæringer i administrationen for at videreføre en mere decentraliseret organisationsstruktur (Berg 

& Gottschalg, 2005, s. 21). Sidstnævnte blev blandt andet implementeret, da landecheferne blev inddraget 

i ejerstrukturen i ISS og dermed allokeret større ansvar ud til de lokale divisioner. 

 

Mange kapitalfonde anvender EBITDA multipler til at estimere værdien af en virksomhed. Denne metode 

blev ligeledes valgt ved estimering af EV for ISS. Forskellen mellem en virksomheds EBITDA multipel 

ved købstidspunktet og exit multipliceret med forskellen i EBITDA i samme periode viser den 

værdiskabelse, der er opnået i ejerskabsperioden ud fra EBITDA effekten (Capital Dynamics, 2009, s. 36). 

Ændringer i EBITDA kan komme fra enten øget salg eller bedre omkostningsstyring, hvilket vil blive 

undersøgt i næste afsnit. 
 
Figur 22: EBITDA komponent i mio. DKK 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

 
ISS har formået at forbedre deres EBITDA fra DKK 2,375 mia. til 4,859 mia., og dermed er der sket en 

samlet positiv ændring på DKK 2,284 mia. Den ugearede EBITDA effekt er udregnet til DKK 18,454 mia. 

Da EBITDA effekten alene udgør 147% af værdiskabelsen, og dermed er større end det samlede niveau 

for hele værdiskabelsen, må det betyde, at ISS har destrueret værdi ud fra en eller flere af de øvrige 

effekter. Nedbrydningen af effekten af EBITDA viser således, at denne i høj grad har bidraget positivt til 
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værdiskabelsen i ISS. 

 

Antages det, at den organiske EBITDA har fulgt samme udvikling som den organiske del af omsætningen, 

udgør den organiske del af EBITDA effekten kun 32% mens de resterende 68% er tilkøbt værdiskabelse 

svarende til DKK 1,696 mia. Se desuden figur 22. At kun cirka en tredjedel af værdiskabelsen er skabt ud 

fra den interne del af selskabet viser tydeligt, hvor vigtig opkøbsstrategien i perioden fra 2006-2009 har 

været. Det skal dog bemærkes, at opkøbene kun har bidraget positivt til værdiskabelsen, hvis deres 

indtjening er blevet købt til en multipel der er lavere end den ISS handles til ved exit. 
 

Nedbrydning af EBITDA effekt 
Forbedringen af EBITDA komponenten kan skyldes enten øget omsætning eller en forbedret EBITDA 

margin. Omsætningens effekt på EBITDA findes ved at multiplicere omsætningsændringen med EBITDA 

marginen ved entry. Det skal bemærkes, at der her ikke tages højde for, hvor stor en del der kommer fra 

henholdsvis opkøbt og organisk omsætningsvækst i løbet af kapitalfondsejerskabet. Effekten af en 

forbedring af EBITDA marginen findes ved at multiplicere ændringen i EBITDA marginen fra entry til 

exit med omsætningen i exitåret. På denne måde findes den årlige EBITDA forbedring. For at finde 

effekten på EV-niveau multipliceres ændringen i EBITDA med multiplen ved entry 

 
Figur 23: Fordeling af EBITDA komponent (i mio. DKK) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Vækst i omsætningen er årsag til mere end den samlede EBITDA effekt svarende til 105% og dermed 

samlet DKK 19,389 mia. af den ugearede EBITDA komponent. Til gengæld bidrager ændringen i 

EBITDA-marginen negativt med -5% svarende til DKK -0,935 mia. Dette hænger fint sammen med 

regnskabsanalysen, hvor det blev konkluderet, at ejerne har oplevet vanskeligheder med at styre 

udviklingen i vareforbruget sammenlignet med omsætningsvæksten samt en begyndende negativ 

udvikling i NWC. Desuden har ISS heller ikke formået at nedbringe personaleomkostninger på grund af 

højere lønninger i ejerperioden, hvilket, som nævnt, har stor betydning for virksomhedens samlede 

indtjening. Dog bidrager effekten fra omsætningsvæksten signifikant til værdiskabelsen og understreger 

hermed igen nødvendigheden og den positive effekt, som opkøbsstrategien har haft på flere niveauer i ISS.  



Cand. Merc. FIR       Copenhagen Business School 

 
 
 
 

71 

Free cash flow effekt 
Kapitalfondsejede virksomheders evne til at skabe stabile og signifikante cash flows er et af de vigtigste 

kriterier ved screening efter nye opkøbsmuligheder. Er en virksomhed i stand til at skabe en konstant 

strøm af høje cash flows øger det bankernes villighed til at udlåne til billigere renter. Det skyldes, at der er 

mindre risiko forbundet med cash flow genererende virksomheder, da de er i stand til at skabe 

pengestrømme, som løbende kan betale af på gæld og renter (Cendrowski, 2008). 

 
Virksomhedernes evne til at tilbagetale deres gæld i løbet af ejerskabsperioden er særligt vigtig ved store 

LBO´s og anses således for at være en vigtig værdiskabende faktor inden for private equity industrien. 

Denne evne kaldes også Free cash flow effekten eller ”de-leveraging”. Free cash flow effekten er en 

operationel value driver og påvirkes af væksten i EBITDA, arbejdskapitalen, virksomhedens 

investeringsniveau samt af skat- og rentebetalinger (Capital Dynamics, 2009, s. 37). 
 
Figur 24: Free cash flow og udvikling relaterede nøgletal og poster 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Kort forinden ISS blev opkøbt udgjorde den samlede gæld i selskabet cirka DKK 7,2 mia. (Business, 

2005b). Af EV på DKK 29,3 mia. for ISS ved opkøbet i 2005 bestod cirka DKK 21,6 mia. af NRBG. Ved 

udgangen af 2005 var NRBG dog allerede blevet øget med cirka DKK 2,1 mia., hvilket skyldes, at de 

første opkøb foretaget med fremmedkapital blev gennemført samme år. Dette skal sammenlignes med at 

NRBG per 31.09.2012 udgjorde DKK 28,095 mia., hvorfor der har været en negativ ugearet free cash 

flow effekt på DKK -3,908 mia. På baggrund af dette kan det konkluderes, at ”De-leveraging” har haft en 

negativ effekt på værdiskabelsen i ISS på cirka -31,2%. 

 
Af figur 24 fremgår det tydeligt, at ISS historisk har haft problemer med at skabe høje pengestrømme. At 

pengestrømmen i 2005 er så markant negativ, skyldes hovedsageligt strukturelle ændringer i ISS på grund 

af det nye ejerskab. I perioden fra 2005-2008 er kapitalfondsejerne i stand til at nedbringe 
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pengebindingerne fra tilgodehavenderne og fra driftsgælden. Dette er dog ikke nok til at opveje den 

negative effekt fra de mange opkøb, og at NWC i tilsvarende periode stiger, hvilket samlet medvirker til, 

at pengestrømmene i disse år er negative. 

 
Det er først i perioden fra 2008 og fremefter, at ISS har formået at levere positive pengestrømme og en 

mere konsistent udvikling i cash conversion, selv om disse i både 2009 og 2012 fortsat befinder sig på et 

relativt lavt niveau i forhold til de øvrige år. Den positive udvikling skyldes, at antallet af dage før 

tilgodehavender bliver betalt er blevet væsentligt nedbragt siden overtagelsen i 2005. Årsagen hertil kan 

især tilskrives den nye strategi med fokus på at skabe mere stabile relationer til kunderne, som har 

medvirket til en forkortelse af forfaldstiden af kundernes betalinger. Det skal dog bemærkes, at der for 

2011 og 2012 er begyndt at ske en negativ trend i dette nøgletal. Varebeholdningen udgør kun en mindre 

del af de samlede aktiver. Samlet set er styringen af denne post blevet forbedret markant i løbet af 

ejerskabet. Dog ses der også her en negativ udvikling for varelageret fra 2008 frem mod 2012. 

 

Det er især styringen med arbejdskapitalen, der har en negativ indflydelse på pengestrømmene, idet en 

negativ NWC medfører højere pengebindinger i selskabet og dermed også en negativ påvirkning af free 

cash flow. Det skyldes blandt andet, at kredittiden på hele driftsgælden er blevet næsten halveret i løbet af 

ejerskabsperioden. Samlet kan det således konkluderes, at udviklingen i pengestrømmene ikke har været 

på det niveau, der må have været forventet inden opkøbet, hvorfor free cash flow effekten har bidraget 

negativt til værdiskabelsen i ejerskabsperioden. Dette stemmer ligeledes overens med konklusionen i 

regnskabsanalysen ud fra niveau 3. 
 

Multipel effekt 
Kapitalfondenes evne til at skabe afkast på baggrund af ændringer i multipler er essentielt i forhold til 

værdiskabelsen. Muligheden for at skabe finansiel arbitrage ved at købe til en lavere multipel end der 

sælges til kan således afhænge af multipeludviklingen for peers, adgangen til arbitrær information, 

repositionering af virksomheden samt forhandlingstekniker (Berg & Gottschalg, 2005). 

 
Allerede tilbage i foråret 2007 undersøgte EQT og GSCP muligheden for at børsnotere ISS efter kun to års 

ejerskab. Kort efter blev planerne dog skrinlagt, efter at der udbrød uro på finansmarkederne (Børsen, 

2007).  Som tidligere nævnt har der inden for de seneste par år desuden været flere andre potentielle 

købere til ISS, dog uden at en endelig exit er blevet gennemført. Dette vidner om, at der har været en vis 

form for manglende evne til at foretage den korrekte timing af exit af selskabet, hvorfor ISS nu på ottende 

år fortsat er privatejet.  
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For at udregne multipeleffekten skal forskellen i multiplen EV/EBITDA ved entry i forhold til exit 

multipliceres med EBITDA ved entry (Capital Dynamics, 2009, s. 38). Ud fra denne opgaves 

forudsætninger blev ISS i 2005 opkøbt til en EV/EBITDA multipel på 12,3. Med en estimeret exit 

multipel på 9,94x EBITDA er der tale om en væsentlig negativ multipeleffekt svarende til DKK -5,687 

mia. med gearing. Korrigeres der for gearingseffekten, findes der en værdi på DKK -3,425 mia. hvilket 

giver et samlet bidrag på -27,4% til værdiskabelsen. 

 
Figur 25: Udregning af multipel effekt samt historisk udvikling i EV/EBITDA multipel for peers 

  
Kilde: Egen tilvirkning samt data fra 
Bloomberg 

 

Ved vurdering af multipeleffekten er der flere ting, der er særligt relevante. At ISS blev købt til en 

multipel på 12,3x EBITDA, er relativt højt for en virksomhed af ISS’ størrelse. Tilbage i 2005 valgte EQT 

og GSCP at betale en ekstra premium på 31% for alle udestående aktier (Business, 2005), der forinden 

blev handlet til en multipel svarende til cirka 10,1x EBITDA32

 

. På samme tidspunkt var det harmoniske 

gennemsnit for multiplen for peers 8,7x EBITDA, hvorfor købet af ISS lå væsentligt over det generelle 

niveau for FM branchen. Under forudsætning af samme eller bedre markedsvilkår, som ved 

gennemførslen af opkøbet i 2005, kan det forsvares, at ISS blev opkøbt til så høj en pris. Sammenlignet 

med de nuværende markeder er timingen dog bestemt ikke fordelagtig set ud fra EQTs og GSCP’ 

synsvinkel. Det skal desuden bemærkes, at estimeringen af EV for ISS fra entry til exit er vokset relativt 

mindre end udviklingen i EBITDA, hvilket medvirker til, at EBITDA multiplen er blevet lavere end ved 

entry. 

I figur 25 er EBITDA multiplen for peers for perioden fra ultimo 2004 frem til ultimo 2012 vist. Som det 

tydeligt fremgår, har den generelle markedsudvikling siden 2004 ikke på noget tidspunkt været over 

niveauet, som ISS blev købt for tilbage i 2005. Ud fra dette har timingen indtil nu dermed ikke været til, at 

EQT og GSCP har kunnet foretage en børsnotering, hvor de ville være i stand til at have haft skabt værdi 

ud fra multipeleffekten. Til trods for dette, har det mest optimale tidspunkt for timing af en børsnotering 

dog været omkring første halvdel af 2007, hvor ISS, som nævnt, netop blev forsøgt børsnoteret. Siden 

                                                        
32 Egen beregning ud fra forudsætningerne opstillet i vedlagte Excel-fil under fanen ”Værdiskabelse”. 

Entry: 12,3x 

Exit: 9,9x 
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foråret 2007 og frem til 30.09.2012 er den gennemsnitlige værdi for peers faldet med over 30%. Samlet 

må det således konkluderes, at timing har spillet en væsentlig negativ rolle til værdiskabelsen i løbet af 

kapitalfondsejerskabet. 

 

Samlet værdiskabelse 
På baggrund af nedbrydningen af værdiskabelsen i ISS under EQTs og GSCP’ ejerskab er det nu blevet 

muligt at lave en opsamling på denne. Den samlede absolutte værdiskabelse i ejerperioden blev fundet til 

DKK 12,517 mia. Med udgangspunkt i kapitalfondens ejerandele per 31.10.2012 på 80,5% og efter at 

deres kapitalindskud er blevet fratrukket, udgør den absolutte værdiskabelse for EQTs og GSCP’ 

synsvinkel DKK 8,574 mia. svarende til en IRR på 10,65%. I tabel 13 er en samlet oversigt over 

nedbrydningen af effekternes bidrag til værdiskabelsen både før og efter korrektion for EQTs og GSCP’ 

ejerandele vist. Dette er desuden afbilledet grafisk i bilag 16 på absolut niveau. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Effekten fra gearingens andel på den samlede værdiskabelse er fundet ud fra IRR, mens dekomponeringen 

af de øvrige faktorer er fundet på absolut niveau. Ud fra den ugearede andel af IRR er henholdsvis 

EBITDA-, Free cash flow-, Multipel- og kombinationseffekten blevet undersøgt for at finde deres 

respektive bidrag til IRR. Samlet kan det konkluderes, at det kun er effekter fra gearing og EBITDA 

effekten, der har bidraget positivt til værdiskabelsen. Effekten fra gearing står således for 40% af den 

samlede værdiskabelse, mens effekten fra EBITDA udgør hele 147%. En yderligere dekomponering af 

EBITDA effekten viste yderligere, at der rent faktisk er sket en lille forværring på -5% på marginsiden, 

hvorfor det alene er omsætningsvæksten, som positivt driver EBITDA komponenten med 105%. Samtidig 

blev det fundet, at mere end to tredjedele af EBITDA komponenten er skabt ud fra opkøb. I 

nedbrydningen af værdiskabelsen er yderligere inkluderet en kombinationseffekt, som er udregnet som 

ændringen i multiplen fra entry til exit multipliceret med den tilsvarende periodemæssige ændring i 

EBITDA. På denne måde er kombinationseffekten fundet til -29%, hvor de specifikke udregninger hertil 

er vist i bilag 17.  

Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 13: Nedbrydning af absolut og relativ værdikædeskabelse 
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Figur 26: Nedbrydning af IRR komponenter 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
I figur 26 er nedbrydningen af værdiskabelsen på IRR niveau vist. Som det med al tydelighed kan ses, er 

det EBITDA effekten, der har skabt størstedelen af værdien i ISS under kapitalfondsejerskabet, herunder 

har opkøbsstrategien i perioden fra 2006-2009 bidraget væsentligt til dette. Da opkøbenes indflydelse på 

EBITDA effekten mere end opvejer den negative effekt fra free cash flow, indikerer dette, at ISS har 

været i stand til at erhverve opkøbenes indtjening til en billigere multipel end indtjeningen som ISS 

handles til. Samtidig understreger analysen vigtigheden af, at ISS trods alt har været i stand til at levere 

relative pæne organisk vækstrater under ejerskabet på trods af den økonomiske krise. Til gengæld har 

EQT og GSCP endnu ikke været i stand til at skabe værdi, hverken ud fra en reduktion i gælden med en 

negativ effekt på -31% eller ved den rette timing ud fra multipeleffekten med -27%. Årsagerne hertil 

skyldes dels, at der ikke er blevet skabt tilstrækkelig med pengestrømme og dels, at der de seneste par år 

ikke har været optimale betingelser på finansmarkederne til en eventuel børsintroduktion.  

 
Nedbrydningen af værdiskabelsen af ISS foretaget i dette kapitel skal alene ses som approksimativ, da 

analysen er behæftet med en del usikkerhed, og er lavet under forudsætning af flere antagelser og samt 

estimater behæftet med usikkerhed. Det er dog værd at bemærke, at de fundne værdier vil være 

tilnærmelsesvise korrekte, hvis ISS vælger at blive børsnoteret i nær fremtid. Det skyldes blandt andet, at 

dele af analysen er baseret på historisk realiserede data, og at der i estimeringen af den endelige EV af ISS 

er taget højde for urealistiske scenarier. Som tidligere nævnt er undersøgelsen fra Capital Dynamics 

baseret på realiserede exits, og da EQT og GSCP endnu ikke har frasolgt deres andele i ISS, så afviger 

metoden for indeværende afhandling derfor på dette område væsentligt i forhold til undersøgelsernes 

fremgangsmåde. På trods af dette er der dog alligevel valgt at foretage en sammenligning af resultaterne 

fra afhandlingen med tilsvarende for de empiriske undersøgelser.  
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Sammenligning med empiri 
Hidtil har nedbrydningen af værdiskabelsen alene været centreret omkring ISS som case. På baggrund af 

denne analyse er det nu blevet muligt at foretage en sammenligning af ISS med Capital Dynamics’ 

empiriske undersøgelser for henholdsvis europæiske (2009) og danske (2011) transaktioner33

 

. Dette er vist 

i figur 27. 

Figur 27: Andel af samlet værdiskabelse sammenlignet med empiriske undersøgelser 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt Capital Dynamics 2009 og 2011 

 
Samlet set adskiller kilderne til værdiskabelsen i ISS under EQTs og GSCP’ ejerskab sig væsentligt fra 

tilsvarende undersøgelse af sammenlignelige studier. Det er kun den gearingsmæssige effekt, som ligger i 

nærheden af undersøgelsernes resultater ved en forskel på henholdsvis 7% og 10%. Da ISS overgik til 

privat ejerskab, blev opkøbet finansieret med væsentlig mere gæld end de fleste andre private equity 

opkøb og var således et af de mere ekstreme LBO cases. Dette er på trods af private equity industriens 

generelle kendetegn og rygte for ellers at geare deres investeringer markant. På baggrund alene af 

ovenstående kan det derfor undre, at der ikke er blevet skabt større værdi ud fra gearingen. Gældsforholdet 

fra entry til exit fremgår ligeledes af figur 28, som viser, at NRBG i forhold til EBITDA for ISS var cirka 

2,5 gange større end den gennemsnitlige private equity transaktion. Samme forhold gør sig stort set også 

gældende ved exit.  

                                                        
33 Det bagvedliggende datagrundlag og metodevalg for de to undersøgelser er tidligere blevet gennemgået. Den Europæiske 
undersøgelse er foretaget ud fra 241 transaktioner og den Danske undersøgelser indeholder 44 transaktioner. 
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Kilde: Egen tilvirkning samt Capital Dynamics 2009 og 2011 

 
Sammenlignes EBITDA effekten, viser denne, at ISS har været en helt ekstraordinær case sammenlignet 

med median fra øvrige transaktioner. For den danske undersøgelse er det ligeledes fra denne komponent, 

at størstedelen af værdiskabelsen kommer fra, mens EBITDA effekten i den europæiske undersøgelse 

udgør en tredjedel. Værdiskabelse fra operationelle forbedringer er begyndt at få et fortsat større fokus fra 

kapitalfondenes side samtidig med, at fokus på værdiskabelsen fra gearing er blevet mindre. Den fortsatte 

tilgang af nye fonde og accept af private equity industrien generelt har medført større konkurrence efter 

attraktive opkøbsmuligheder. Som tidligere nævnt øger det kravene til kapitalfondenes arbejdsmetoder og 

kompetencer til at øge omsætningen og marginerne, da der er begrænsninger for, hvor meget overnormal 

værdi fra gearingseffekter de enkelte fonde kan skabe i forhold til hinanden. Denne udvikling er vist i 

figur 29 og for ISS i figur 30, hvor det er helt tydeligt, at den fremtidige værdiskabelse i kapitalfondsejede 

virksomheder fremover går mod hovedsageligt at blive skabt på baggrund af kapitalfondenes aktive 

ejerskab. Den næsten ensartede værdiskabelse fra gearing på tværs af afhandlingens estimat og empiri 

understreger ligeledes trenden ved, at der på trods af aggressiv låntagning findes en øvre grænse for 

mulighederne for at skabe positive afkast. 

 
Figur 29: Kilder til værdiskabelse i private equity over tid     Figur 30: Kilder til værdiskabelse i ISS 

 
Kilder: Figur 29 - BCG ”How the PE firms beat the fade.” og figur 30 - Egen tilvirkning samt Capital Dynamics 2009 
og 2011 

Figur 28: NRBG i forhold til EBITDA ved entry og exit 
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Nedbrydningen af EBITDA komponenten vidner om ISS’ særlige evne til at skabe værdi gennem 

omsætningsvæksten. Som det ses ligger denne markant over resultaterne for de øvrige undersøgelser. Det 

blev fundet, at 68% af EBITDA effekten var skabt på baggrund af opkøb i ejerperioden. Samlet er dette 

med til at understrege, at ISS under kapitalfonsejerskabet har formået at skabe en effektiv opkøbsplatform. 

En væsentlig del af ressourcerne i ISS kan således dække over fokus på at implementere og restrukturere 

opkøb i ISS, og at disse er blevet drevet og implementeret mere effektivt efter overtagelsen end ud fra 

opkøbenes hidtidige status som stand-alone status. Dette bakkes op af Butler (2001), som argumenterer for, 

at det oftest kræver en stærk historisk vækst for privatejede selskaber at foretage en succesfuld 

børsnotering. Dette kan blandt andet opnås ved at skabe ekstern vækst gennem opkøb og udvidelse af nye 

forretningsområder, hvor hensigten hermed er på at skabe en bredere platform i forhold til adgang til 

ressourcer og kompetencer sammenlignet med konkurrenterne (Berg & Gottschalg, 2005). Et område som 

ISS har haft stor succes med og været med til at give dem en konkurrencemæssig fordel. Capital 

Dynamics foretager ikke yderligere dekomponering af andelen fra opkøb sammenlignet med organisk 

vækst, hvorfor der ikke kan foretages en sammenligning herfor. 

 
Figur 31: Sammenligning af ejerperiode og IRR 

 
Kilder: Egen tilvirkning, Capital Dynamics 2009 og 2011 samt diverse forskere 

 
IRR angiver det gennemsnitlige afkast per år, og er derfor et afkastmål for forrentningen fra entry til exit. 

Under forudsætning af at der er skabt et positivt afkast, vil en kortere investeringsperiode alt andet lige 

medføre højere IRR. I Figur 31 er median ejerperioden og IRR for den danske og europæiske 

undersøgelse sammenlignet med tilsvarende for ISS, hvor det modsatrettede forhold mellem længden af 

ejerperioden og udviklingen i IRR tydeligt fremgår. Med en ejerperiode på mere end syv år ligger ISS 

markant over det generelle niveau på mellem 4,2 og 3,0 år. Konsekvensen af dette afspejler sig ved, at den 

estimerede IRR for ISS er markant lavere end median IRR for både danske og europæiske transaktioner. 

Samme konklusion gør sig ligeledes gældende ved sammenligning med to af de tre øvrige studier af 

kapitalfondes performance som også er vist i figur 31. Det er kun ved sammenligning med forskningen for 

Median ejerperiode (år) IRR (median) 
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Kaserer og Diller (2004), at ISS ligger på et tilsvarende niveau. 

 
Inddragelsen af performance data fra andre forskningskilder er fundet hensigtsmæssig, da en kritisk 

tilgang til afkastet fra Capital Dynamics undersøgelser viser, at deres resultater ligger signifikant højere 

end tilsvarende afkast fra undersøgelserne fra andre forskere 34

 

. Derfor skal resultaterne fra Capital 

Dynamics undersøgelse tages med forbehold, ligesom at estimeringen af IRR for ISS hviler på antagelser 

på baggrund af estimeringer og ikke kendt data. Det er dog i ligeså høj grad fremgangsmåden for 

nedbrydningen af værdiskabelsen, der har været hensigten med denne afhandling. 

Sammenlagt har afkastet på kapitalfondsinvesteringen i ISS dog været under medianniveauet for fire ud af 

fem studier af IRR. På baggrund af dette må det derfor konkluderes, at ud fra de givne forudsætninger har 

investeringen i ISS, på trods af et positivt afkast på den indskudte kapital, ikke været på et tilfredsstillende 

niveau sammenlignet med andre kapitalfondstransaktioner og fondsinvesteringer. 

 
Hvis EQT og GSCP havde haft held til at børsnotere ISS tilbage medio 2007 til samme værdi, som ud fra 

denne afhandlings estimater, så ville ejerne have været i stand til at opnå en IRR på cirka 45%. Dette 

afkast ligger noget højere end både niveauet for den europæiske og den danske undersøgelse. Var ISS 

blevet solgt efter den vægtede gennemsnitlige ejerperiode for kapitalfondsinvesteringer på 3,2 år ud fra 

Capital Dynamics’ undersøgelser havde IRR i stedet været lavere på estimeret 26%. Kapitalfondenes 

investorer udvælger primært de bedste fonde ud fra deres evne til at skabe overnormale afkast, herunder 

IRR-performance i den øvre kvartil i forhold til lignende investeringsområder (Cendrowski, 2008, s. 19). 

Dette understreger, at kapitalfondene i høj grad er underlagt et tidspres for at skabe succesfulde 

investeringer samt ekstraordinære IRR afkast. I forlængelse heraf er det ligeledes vigtigt at bemærke, hvor 

essentiel den rette timing af exit er, da denne faktor har været en væsentlig negativ bidragsyder til 

værdiskabelsen i ISS.  

                                                        
34 Resultaterne fra andre forskere er foretaget på fondsniveau til forskel fra Capital Dynamics undersøgelser som er 
transaktionsbaserede. 
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Konklusion 

På baggrund af problemfeltet, der søgte at nedbryde værdiskabelsen i ISS A/S under ejerskabet af EQT III 

& IV og Goldman Sachs Capital Partners, er det nu blevet muligt at sammenfatte afhandlingens resultater. 

 
I den strategiske analyse blev det konkluderet, at FM branchen generelt er udsat for stor konkurrence. De 

lave entry og exit barrierer gør det let for nye virksomheder hurtigt at indtræde på især markedet for single 

services. Til gengæld er markedet for især IFM endnu ikke konsolideret, hvilket skaber gode muligheder 

for vækst, men også en forventning om, at mange af de øvrige FM udbydere fremadrettet vil øge deres 

fokus mod denne del af markedet. At der stadig er muligheder for at skabe øget indtjening inden for FM 

generelt skyldes dels, at markedet er meget fragmenteret, og dels har vækstmarkederne i blandt andet 

Latinamerika, Asien og Mellemøsten endnu ikke for alvor implementeret FM konceptet og outsourcing af 

services. Samtidig oplever disse markeder en stor vækst på grund af en nedbrydning af handelsbarrierer 

kombineret med en urbanisering og demografi, der skaber nye muligheder. Desuden er det kun meget få 

steder i verden, at markedet for IFM har nået et mæthedspunkt, hvorfor markedsvilkårene i fremtiden 

forventes at blive ændret markant på grund af en forventet stigning i outsourcing fra især den offentlige 

sektor. Mulighederne for at øge indtjeningen presses dog af en mangel på kvalificeret arbejdskraft 

kombineret med en fortsat massiv stigning i lønningerne, hvilket især gør sig gældende for 

vækstmarkederne. Det skaber behov for ny teknologi, der kan automatisere processer og forretningsgange 

samt øge effektiviteten og dermed også lønsomheden. 

 
Regnskabsanalysen for ISS bekræftede ovenstående udfordringer for branchen, da ISS opererer med 

meget lave overskudsgrader på grund af konkurrenceintensiteten på grund af høje udgifter til de ansattes 

lønninger. ISS har dog formået løbende at opveje for lavere indtjening ved en bedre udnyttelse, af den 

investerede kapital. Det skyldes ledelsens fokus på virksomhedens kerneaktiviteter siden 2010, som gør, at 

de er blevet bedre til at udnytte deres stordriftsfordele, samt synergieffekterne, der er skabt efter perioden 

med implementering af opkøbene siden overtagelsen. Afkastet på den investerede kapital er dog endnu 

ikke på et tilfredsstillende niveau, da den gennem hele ejerperioden har været lavere end WACC. 

Analysen viste endvidere, at NWC er blevet forbedret under ejerskabet, men at denne viser en begyndende 

tendens til at blive højere på grund af den nuværende økonomiske krise i de modne markeder. 

 

Med et ejerafkastkrav på 8,79%, herunder et estimeret beta på 1,00, blev WACC for ISS udregnet til 

7,75%. Herefter blev værdiansættelsen foretaget ud fra en antagelse om, at selskabet børsnoteres ved exit 

og ud fra en status som stand-alone case. Ved en afvejning mellem DCF metoden samt EBITDA multipler 

fra henholdsvis peers og sammenlignelige transaktioner blev EV af ISS per 31.10.2012 fundet til DKK 

48,305 mia., hvilket giver en multipel på 9,94x EBITDA. Denne var således væsentlig højere end 
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tilsvarende multipler for samtlige peers, hvilket skyldes, at kapitalfondens arbejde med ISS har medvirket 

til at skabe en klar strategi kombineret med en robust global platform med gode muligheder for høj vækst 

fremadrettet. Ud fra EV blev markedsværdien af ejerandelen tilhørende EQT og GSCP fundet til DKK 

16,267 og efter fratrækning af kapitalindskuddet var den reelle værdiskabelse DKK 8,574 mia. svarende 

til en IRR på 10,65%. Ses der alene på ændringen i værdien af EK er denne vokset med DKK 12,517 mia. 

 
Ved en nedbrydning af værdiskabelsen blev det konkluderet, at 40% af værdiskabelsen er skabt på 

baggrund af effekter fra gearing, hvilket ligger tæt op af resultaterne for empirien. Var overtagelsen af ISS 

alene blevet finansieret med EK, havde IRR hermed kun været lidt mere end 6%. Derudover er det kun 

EBITDA effekten, som har bidraget positivt til værdiskabelsen med 147%. Her adskiller værdiskabelsen 

fra EBITDA effekten i ISS sig dog væsentligt fra øvrige undersøgelser ved at ligge markant højere end 

begge undersøgelserne fra Capital Dynamics. En yderligere dekomponering af EBITDA effekten viste, at 

denne alene var drevet af en stigning i omsætningen og dermed ikke fra forbedringer i marginerne på 

grund af hård konkurrence og øgede omkostninger forbundet med aflønning af ansatte. Da mere end to 

tredjedele af EBITDA effekten samtidig skyldes opkøb, understreger dette i høj grad, hvor essentiel 

opkøbsstrategien har været for værdiskabelsen. Inddragelsen af ledelsen i den nye ejerstruktur har desuden 

medført, at ISS er kommet tættere på kunderne. Det er ikke muligt at måle den direkte effekt af dette, men 

det har indirekte været med til at skabe værdi for selskabet. 

 
En vurdering af niveauet for afkastet på investeringen i ISS viste, at dette har været højere end ved 

investeringer i enten MSCI World Indeks eller OMXC20 i tilsvarende periode. Sammenlignes afkastet på 

ISS til gengæld med empiriske undersøgelser for henholdsvis Europa og Danmark og med andre 

forskningsstudier, har afkastet været lavere end empirien i fire ud af fem tilfælde. En af de væsentligste 

årsager til dette skyldes, at ejerperioden er på mere end syv år kombineret med, at ISS blev købt til en 

multipel, der vurderes til at have været for høj sammenlignet med multipler for peers på samme tidspunkt. 

Dette bekræftes af, at multipeleffekten har bidraget negativt til værdiskabelsen i ISS med -27%.  

 

ISS er under ejerskabet af EQT og GSCP gået fra at være et internationalt rengøringsselskab til at blive en 

af de førende globale udbydere af serviceløsninger med en omsætning, der er blevet mere end fordoblet i 

løbet af ejerperioden. Dette er lykkedes ud fra en klar og veldefineret strategi baseret på 325 opkøb og 

kombineret med en aggressiv låntagning, har dette været de væsentligste kilder til værdiskabelsen under 

ejerskabet af ISS. Samlet må konklusionen dog være, at på trods af at der er skabt værdi i ISS i 

ejerperioden, så har afkastet ikke har været på et tilfredsstillende niveau.  
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Bilag 1 – Værdikædeanalyse 
 
Til at undersøge ISS’ interne værdiskabelse anvendes virksomhedens egen opstilling af deres værdikæde, 

som er vist i figuren nedenfor. Da ISS er en servicevirksomhed adskiller deres værdiskabende aktiviteter 

sig fra den klassiske værdikædemodel defineret af Michael Porters, hvor antagelsen her er, at en 

virksomheds aktiver omdanner råvarer til et output i form af deciderede produkter (Aaker, 2008, p. 50). I 

stedet undersøges værdiskabelsen i ISS på baggrund af en ”Service-Profit Chain”, hvor det er levering af 

services, der er udgangspunktet. Hensigten med den pågældende udformning af ISS’ værdikæde har været 

at implementere virksomhedens strategi gennem en effektiv eksekvering af alle strategiske, taktiske og 

operationelle tiltag i alle led af virksomheden. På denne måde sikrer det en ensartet kultur på tværs af alle 

lande og divisioner og fungerer som et dagligt redskab til at følge den overordnede vision og strategi for 

selskabet (ISS, Årsrapport 2011, s. 35). 
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Værdikædens udgangspunkt er ”Business Platform” og tager 

afsæt i ISS’ overordnede strategi ”The ISS Way”. Fra starten af 

har det været en vigtig del af kapitalfondsejerskabet at få 

decentraliseret organisationsstrukturen i selskabet ved at 

placere en større del af beslutningskompetencen hos de 

respektive landechefer. Det skyldes en anerkendelse af, at disse 

er tættere på kunden, og med deres lokale kendskab er 

landecheferne derfor en vigtig del af værdiskabelsen i ISS. 

Dette var samtidig årsagen til, at det var så vigtigt at også 

landecheferne blev inkluderet i Management Participation 

Programme i 2006.35

 

 En af hensigterne med værdikæden har 

således været at sikre den lokale handlefrihed. Dette er gjort 

gennem incitamenter samt muligheden for at skabe innovative 

løsninger, der kan skræddersyes til individuelle markedsforhold uden risiko for at der fraviges fra 

selskabets overordnede strategi (ISS, Our business model). 

Med implementeringen af den decentraliserede organisationsstruktur i virksomhedens platform er ISS 

således i stand til at levere et konsistent ”Service Koncept”, uanset hvor i verden kunden befinder sig. Et 

koncept, der hviler på at skræddersy serviceløsninger ud fra kundernes individuelle behov inden for både 

enkeltservices, multi-services eller en samlet løsning inden for IFM. Et område der er blandt de stærkeste i 

branchen i kraft af deres høje selvforsyningsgrad og leveringssikkerhed. 

For at kunne lykkes med strategi er ISS nødt til at have kvalificerede og tilfredse medarbej-

dere. ”Employee Engagement” er derfor et vigtigt område, som ISS konstant arbejder med gennem fokus 

på engagerede ansatte, som føler, at de er en del af en større helhed. FM industrien er generelt kendetegnet 

ved stor udskiftning af de ansatte, da der hersker en kultur, der definerer servicestillinger som velegnede 

til korte ansættelsesperioder eller som en bibeskæftigelse. I både 2010 og 2011 var andelen af 

fuldtidsmedarbejdere 73%, og i 2011 havde cirka 66% af de ansatte været i virksomheden i mere end et år. 

En klar forbedring i forhold til 2010 hvor denne andel var 61% (ISS, Årsrapport 2011, s. 44). For at 

modvirke ny medarbejderflugt lancerede ISS i 2011 blandt andet en global tilfredshedsundersøgelse af de 

ansatte, hvor mere end 150.000 medarbejdere deltog. Desuden er der stor fokus på, at de ansatte 

videreuddannes og oplever en generel fleksibilitet og glæde i deres daglige arbejde. 

 

En styrkelse af de ansattes vilkår er med til at skabe ”Service Value” og dermed sikre en bedre ”Customer 

Experience”. Dette er værdiskabende, idet ISS’ brandingværdi forbedres som følge af et positivt image af 
                                                        
35 I 2011 udgjorde landechefernes andel 62% af MPP. (ISS, Årsrapport 2011, s. 49). 

ISS værdikæde 

Kilde: ISS, Our businessmodel 
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virksomheden på grund af voksende kundetilfredshed. Område er blevet forbedret markant på grund af 

styrkelsen af forretningskonceptet på grund af de klare strategier lanceret under kapitalfondsejerskabet. I 

sidste ende medfører dette langvarige partnerskaber på grund af større fleksibilitet og stabilitet. 

 

Det er naturligvis meningen, at en optimering af værdiskabelsen internt i virksomhedens værdikæde i 

sidste ende skal kunne ses på virksomhedens bundlinje, og gennem en øget ”Business Growth”. Gennem 

mange år er væksten primært foregået via ”Acquisition Growth” for derigennem at styrke 

konkurrenceevnen og på længere sigt skabe værdi for aktionærerne. Dette har medvirket til at øge 

kundebasen og styrket platformen af serviceydelser. Hvert enkelt potentielt opkøb er alle blevet screenet 

og vurderet i forhold til om dette passer ind i ISS’ samlede værdikæde. Er der bare et enkelt led, som ikke 

har kunnet tilpasses værdikæden, er opkøbet blevet forkastet. Nedenfor uddybes ISS’ opkøbsstrategi. 

Opkøbsstrategien er foreløbig overstået, hvorfor området ”Acquisition growth” har fået mindre strategisk 

fokus siden 2009. Derfor vil fokus de kommende år fortsat være på organisk vækst. 
 

ISS model til vurdering af opkøb ud fra DCF betragtning 

 
Kilde: ISS Strategy 

 
Med udgangspunkt i ovenstående model operer ISS med flere værdiansættelsesindikatorer. En af disse er 

Return in Investment (ROI = Total værdi - investering) kombineret med multipler, som vurderes op mod 

et relevant benchmark ud fra blandt andet størrelse, industri, segment og geografi. Desuden bliver 

tidsaspektet af EVA break-even horisonten vurderet. Andre værdiansættelsesparametre anvendes ligeledes 

til et samlet hele for at vurdere attraktiviteten i potentielle target opkøb (ISS Strategy). 
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Bilag 2 – Fordeling af omsætning (mio. DKK) og antal ansatte i 2011 fordelt per land 

  
Kilde: ISS årsrapport 2011, s. 165 
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Bilag 3 – Befolkningspyramide 2012-2050 (Danmark) 

 

 

 

 
Kilde: Nordea v. Cheføkonom Helge J. Pedersen 
Note: Data er inkluderet indvandring 
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Bilag 4 - Gennemgang af sammenlignelige virksomheder (peers) 

Nedenstående konkurrenter er både nogle af de største aktører inden for FM industrien, og som anses for 

at være blandt ISS’ primære konkurrenter. Nogle af disse har eksempelvis udelukkende deres største 

markeder i Europa herunder Storbritannien, mens andre kun er tilstede i Nordamerika. De varierer således 

alle både i forhold til størrelse, markedsfokusering, medarbejderantal og omsætning. Samlet set er det 

denne gruppe af konkurrenter som minder mest om ISS´ forretningsmodel, og det er derfor disse som 

anvendes i både diskussionen af Porters Five Forces samt som peer gruppe ved estimering af dels beta og 

dels til brug for ved værdiansættelse ud fra multipler. Væsentligst at bemærke er dog, at ingen af 

nedenstående virksomheder har præcis samme størrelse eller fokuseringsgrad på de enkelte markeder samt 

levering af enkelte ydelser som ISS. Derfor er der heller ikke nogen af disse, som kan bruges som eksakt 

benchmark, hvorfor der i multipelanalysen er anvendt et gennemsnit på tværs af de udvalgte virksomheder.  

 

Sodexo: Det franske multinationale selskab Sodexo har især fokus på catering og facility management og 

har med deres cirka 380.000 medarbejdere levering af services i mere end 80 lande. Størstedelen af deres 

indtægter kommer fra on-site serviceløsninger inden for blandt andet private virksomheder, forskellige 

offentlige institutioner, hospitaler, skoler og sportsinstitutioner. Tre år i træk er selskabet desuden blevet 

kåret til verdens tredjebedste outsourcing udbyder. Samme liste som ISS i 2010 blev kåret til nummer to i 

verden. Det er især på cateringmarkedet i Nordamerika og Europa at Sodexo og ISS er de mest direkte 

konkurrenter (Sodexo, 2011, s. 9). 

 

Compass: Med mere end 470.000 medarbejdere i mere end 50 lande er engelske Compass Group en af de 

største leverandører inden for catering- og servicesektoren og havde i 2011 en omsætning på næsten EUR. 

19 mia. Inden for de senere år har Compass styrket deres fokus på vækst og opkøb inden for 

servicesektoren bestående af primært rengøring, reception og bygnings vedligeholdelse. Dette er gjort for 

at de i endnu højere grad har kunne tage kampen op på det globale marked for IFM og dermed styrket 

deres serviceportefølje for eksempelvis at kunne konkurrere mod virksomheder som ISS. Compass er især 

stærkest på det Nordamerikanske marked samt i Storbritannien, hvor henholdsvis 43% og 12% af deres 

omsætningsandel kom fra i 2011 (Compass Group, 2011). 

 

Rentokil: Rentokil har en meget omsætningsmæssig diversificeret fordeling af services inden for primært 

catering, rengøring, bygningsvedligeholdelse, pestkontrol, landskabsdesign og rensning af udstyr og 

beklædning. Selskabet består af mere end 66.000 medarbejdere, befinder sig i 58 lande og havde i 2011 en 

omsætning på lidt mere end EUR. 3 mia. Deres samlede forretningsmodel er givetvis den der minder mest 

om ISS´ og størstedelen af deres omsætning kommer eksempelvis ligeledes fra Europa og især 
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Storbritannien (Rentokil, 2011, s. 2). 

  

Serco: Serco leverer hovedsageligt serviceydelser til den offentlige sektor, som udgør 90% af deres 

samlede marked. Selskabet har mere end 100.000 medarbejdere i over 30 lande men deres hovedmarked 

udgøres dog hovedsageligt af Storbritannien som alene står for 60% af deres omsætning. Deres 

forretningsområder er forankret omkring den offentlige sikkerhed bestående af ydelser inden for offentlig 

service og kontrol, uddannelse, transport, luftfart, forsvar og andre facility services. Det er især 

sidstnævnte område, som er der, hvor Serco udgør den største konkurrence for ISS. I 2011 var Serco´s 

samlede omsætning på EUR. 5,5 mia. (Serco, 2011). 

 

G4S: Den britiske sikkerhedsgigant G4S har på nuværende tidspunkt mere end 650.000 medarbejdere og 

opererer i tæt på 125 lande. Deres forretning koncentrerer sig primært inden for sikkerhedsløsninger til 

bygninger, infrastruktur og befolkningen. ISS omsætning inden for sikkerhed udgjorde i 2011 kun 7% 

men G4S skal dog betragtes som ISS´ største konkurrent på dette område. G4S største geografiske marked 

er Europa med 47% af deres omsætning og bevæger sig bredt over områder inden for både det offentlige 

og private sektor. G4S var eksempelvis senest ansvarlig for sikkerheden for de olympiske lege i London i 

2012 (G4S, 2011). 

  

Securitas: Securitas er en svenskbaseret sikkerhedsvirksomhed med næsten 300.000 medarbejdere og 

med positionering i 51 forskellige lande. I 2011 var den samlede omsætning på over EUR. 7 mia. hvoraf 

størstedelen af indtjeningen kom fra markeder i Europa og Nordamerika. Securitas servicerer alt fra 

regeringen, lufthavne, kontorbygninger, industrifabrikker, hospitaler mv. inden for primært vagttjenester, 

værdihåndtering og andre sikkerhedsløsninger (Securitas, 2011).  

 

ABM Industries : ABM Industries leverer  ydelser inden for outsourcing af kommerciel rengøring, 

bygnings vedligeholdelse, energieffektivisering, sikkerhedsløsninger og facility management. I 2011 var 

deres omsætning på EUR. 3,2 mia og havde tilknyttet en medarbejdestab på næsten 100.000 ansatte. 

Selskabet er næsten udelukkende fokuseret på markedet i Nordamerika.  

 
Carillion: Carillion er i FM industrien primært koncentreret om levering af services til support og 

bygningskonstruktion til blandt andet hospitaler, veje og forsvaret. Herunder er virksomheden desuden 

koncentreret om sundhedsydelser samt uddannelse. Carillions største styrke men samtidig også svaghed er 

at de hovedsageligt har deres største aktiviteter i Storbritannien, men er dog også tilstede i blandt andet 

Canada, Mellemøsten og Mellemamerika. Deres fokus er primært på IFM kontrakter min dog kun inden 
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for få regionale områder. I 2011 havde virksomheden cirka 50.000 ansatte (Frost & Sullivan, 2012c) 

(Carillion).  

 

GDF Suez: Fra deres hovedsæde i Frankrig fokuserer GDF Suez især løsninger inden for energi herunder 

eldistribution, naturgas samt bæredygtig energi. Dette både produceres, handles, leveres, transporteres og 

distribueres til hele verden, herunder udgør deres største markeder Storbritannien, Frankrig, Schweiz samt 

Tyskland. Ud fra deres nuværende forretningsmodel minder virksomheden mere om en teknologi og 

energivirksomhed, men de har stor fokus på at træde ind på FM markedet fremadrettet.  De har desuden 

cirka 236.000 ansatte på det samlede gruppeniveau (Frost & Sullivan, 2012c) (Bloomberg Database).   

 

Johnson Controls: Johnson Controls fokuserer på at optimere bæredygtige og energivenlige løsninger 

hovedsageligt i den daglige drift af bygninger, hvor deres største fokus er på teknologi, energiløsninger 

herunder udvikling af batterier samt bygningssystemer. De fleste af deres private kunder kommer fra den 

private sektor med fokus på store multinationale selskaber. I 2011 havde selskabet cirka 170.000 ansatte 

og var tilstede i over 150 lande. Omsætningen udgjorde cirka DKK 2.5 mia. Europa er deres største 

marked, men de er også relativt stærke på det nordamerikanske marked. Johnson Controls udgør særligt en 

stor konkurrent for ISS på IFM området og de er desuden utrolig innovative i forhold til udvikling af nye 

teknologier inden for property services (Johnson Controls) (Bloomberg Database). 

 
 
 
Bilag 5 - Andel af omsætningen (%) fordelt per kundesegment 

 
Kilde: ISS årsrapport 2010 og 2011 samt egen tilvirkning 
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Bilag 6 - Ekstrapolering af regnskaber for ISS (2005 og 2012) 

Nedenfor er det forklaret, hvorledes ekstrapoleringen af det fulde regnskab for henholdsvis 2005 og 2012 

er foretaget. For yderligere detaljeringsgrad for ekstrapoleringen se vedlagte Excel fil.  

 

2005: Efter kapitalfondsovertagelsen af ISS er der fra de nye ejeres side valgt kun at fremlægge 

regnskabet for ISS A/S for perioden fra 11.03.2005 frem til ultimo året den 31.12.2005. For at skabe 

sammenhæng i regnskabsanalysen samt nedbrydningen af værdiskabelsen, er det valgt at ekstrapolere 

regnskabet for den periode, der ikke er blevet offentliggjort. Perioden fra 01.01.2005–10.03.2005 

indeholder 69 dage og giver hermed en korrektionsfaktor på 0,189 36

 

. Herefter multipliceres 

korrektionsfaktoren på de enkelte poster i resultatopgørelsen for den oplyste periode. Til sidst lægges 

denne værdi til de oplyste tal for perioden fra 11.03.2005 - 31.12.2005. Eksempelvis er nettoomsætningen 

udregnet som: 0,189 x 31.741 + 31.741 = DKK 37.741 mio. Hermed er der fundet et samlet estimat for de 

enkelte poster i resultatopgørelsen for hele 2005. Der er valgt ikke at foretage nogen korrektion af 

afskrivninger på grund af for mange usikkerheder som følge af tilknytningen til balance. 

Læseren skal være opmærksom på, at ovenstående metode givetvis medfører usikre estimater for de 

forskellige poster. Efter kapitalfondsovertagelsen af ISS er der foretaget flere opkøb, som er med til at øge 

eksempelvis den relative dagsindtjening sammenlignet med dagsindtjeningen i perioden inden ISS blev 

opkøb. Det er dog trods alt fundet mere relevant at foretage en ekstrapolering end alternativet, som havde 

været kun at anvende de officielt tilgængelige data. 

 

2012: Ud fra DCF metoden vælges tidspunktet for estimeringen af et værdiestimat af ISS per 31.09.2012. 

Det skyldes, at der ved indleveringstidspunktet for denne afhandling kun foreligger officiel 

regnskabsinformation for perioden Q1-Q3 i 2012 (YTD2012). Regnskabet for fjerde kvartal (Q4) for 2012, 

og dermed også det samlede årsresultat for hele selskabet, forventes først at blive præsenteres i marts 2013. 

Det er derfor valgt at ekstrapolere regnskabet for fjerde kvartal (Q4) for 2012, for at kunne analysere 

selskabet nøgletal på årsbasis ved anvendelse af de mest opdaterede regnskabsinformationer. Alternativt 

skulle værdiansættelsen have været fundet sted per 31.12.2011, hvilket hverken er fundet hensigtsmæssigt 

eller relevant. Samtidig findes det unødvendigt at foretage en estimering af budgettet for hele 2012, da der 

som nævnt allerede foreligger information for størstedelen af denne periode  

 

På baggrund af en undersøgelse af udviklingen i tidligere Q3 regnskaber for ISS har dette ikke givet 

anledning til, at der historisk set forekommer nævneværdige sæsonudsving ved sammenligning af 

                                                        
36 Korrektionsfaktor = 69/365 = 0,189 
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perioderne Q3 YTD med Q4. Derfor er posterne i resultatopgørelsen for Q4 2012 udregnet ved, at finde 

den procentvise forskel mellem Q3 YTD fra 2011 til 2012 og gange denne procentsats på den samlede 

post for regnskabsåret 2011. De poster, der er blevet inkluderet fra totalindkomsten jævnfør 

reformuleringen, er for 2012 ikke blevet ekstrapoleret, da dette ikke giver mening at gøre.  

 

Den ekstrapolerede resultatopgørelse giver et resultat for 2012 på DKK 1 mio. Dette er blevet overført til 

balancen, så denne ligeledes ekstrapoleres. På passivsiden er egenkapitalen således blevet tillagt 

overskuddet og på aktivsiden øges den likvide beholdning med tilsvarende beløb. Der er valgt ikke at 

foretage yderligere ekstrapolering af de øvrige balanceposter, da det er vurderet, at dette ikke vil give 

mening at gøre.  

 

 

 

Bilag 7.1 - Reformulering af resultatopgørelsen for ISS – diskussion af udvalgte poster 

Introduktion til reformulering af resultatopgørelse: Der er taget en kritisk tilgang til sondringen mellem 

tilbagevendende eller transitoriske regnskabsposter samt om klassificeringen mellem drifts- eller 

finansrelaterede poster. Den reformulerede resultatopgørelse inkluderer også egenkapitalmæssige 

værdiændringer i form af de såkaldte dirty-surplus-poster, taget fra totalindkomsten fra den officielle 

årsrapport 37 . Ved at fratrække driftsrelaterede afskrivninger og specifik skat på kernedriften findes 

NOPAT. Herefter fratrækkes de nettofinansielle omkostninger fra NOPAT og ved til sidst at korrigere for 

skatteskjoldet kan den reformulerede resultatopgørelse på totalindkomstbasis findes. I forhold til 

allokering af skat på henholdsvis drift og finansiering anbefaler Plenbrog & Petersent at anvende den 

marginale selskabsskat 38

 

 (Petersen & Plenborg, 2005, s. 145). Denne metode kan anvendes, da den 

marginale skatteindkomst er stor nok til at dække skattebetalingen på driften. Nedenfor diskuteres de 

væsentligste poster i forhold til reformuleringen af resultatopgørelsen. 

Nettofinansielle omkostninger: De finansielle indtægter og omkostninger indeholder visse underposter, 

hvor der kan være tvivl, om disse er relateret til driften eller finansieringen. Renteindtægter fra likvide 

beholdninger kan således klassificeres som både drifts- eller finansrelaterede. Ved udregning af den 

investerede kapital ved reformuleringen af balancen er der valgt at allokere en hvis andel til servicering af 

driften til eksempelvis leverandørbetalinger, opbygning af varelagre mv. Denne tillægspost udgør dog kun 

en mindre andel af den samlede likvide beholdning. Den øvrige del af selskabets likvider forventes at 

                                                        
37 Totalindkomst måler både den permanente del af indtjeningen og den del af indtjeningen, som ikke forekommer regelmæssigt, 
hvorfor det er fundet nødvendigt også at inkludere disse poster.  
38 28% i 2005 og 2006. Herefter 25% 
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blive brugt til at servicere gælden. Samtidig må det formodes, at disse likvider står på rentebærende konti, 

hvorfor renteindtægterne fra likvide beholdninger er blevet klassificeret som en finansiel post.  

 

Valutakursgevinster og tab: Disse poster opstår som en konsekvens af pengestrømme genereret uden for 

Danmark, hvilket i princippet gør dem relateret til driften. Usikkerhed i udsving i valutakurserne kan dog 

minimeres gennem blandt andet hedging af disse. Beslutningen om dette er en god strategi eller ej 

afhænger af en virksomheds finansielle politik, hvorfor det er besluttet, at tab og gevinster fra valuta 

klassificeres som en del af de finansielle poster (Petersen & Plenborg, 2005, s. 131). Det skal bemærkes at 

gevinster og tab relateret til valutakursændringer har stor effekt på de årlige pengestrømme i ISS.  

 

Andre indtægter og omkostninger (særlige poster): Størstedelen af underposterne knyttet hertil er 

vurderet som værende transitoriske. En samlet oversigt over alle særlige poster for 2005-2011 kan findes i 

den vedlagte Excel fil. Posterne dækker eksempelvis over omkostninger forbundet med ”Fejlslagen 

IPO”, ”Tab på IT-kontrakter”, ”Ændringer i regnskabsstandarder i udvalgte lande”, ”Ejerskabsændringer i 

2005”, ”Opstartsomkostninger i Nordamerika” osv. ”Tab og gevinster på aktiver”, som primært involverer 

ejendomme og dattervirksomheder, betragtes til gengæld som værende knyttet til finansielle investeringer. 

Det er kun ”Fratrædelsesgodtgørelser relateret til ledelsesmæssige ændringer” samt posterne 

for ”Integrationsomkostninger” og ”Restruktureringsomkostninger”, der antages at være en del af driften. 

Det skyldes, at enhver virksomhed løbende har behov for at restrukturere og tilpasse deres 

forretningsstruktur for at holde sig konkurrencedygtige og er således en daglig del af driften (Petersen & 

Plenborg, 2005, s. 304). Dette gør sig ligeledes gældende for ”Fratrædelsesordninger ved organisatoriske 

ændringer”. 

 

Totalindkomst (officiel): ISS har en række poster fra totalindkomstopgørelsen, som ikke er en del af den 

officielle resultatopgørelse, men som alligevel bidrager til pengestrømsopgørelsen. Af disse poster er det 

valgt at klassificere ”Aktuarmæssige gevinster eller tab” og ”Aktiebaseret aflønning” som en del af driften 

i den reformulerede resultatopgørelse. Til gengæld er posterne ”Dagsværdiregulering af finansielle 

instrumenter overført til finansielle omkostninger”, ”Valutakursreguleringer af dattervirksomheder og 

minoritetsinteresser”, ”Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter” samt ”Effekter fra 

pensionsordninger” klassificeret under finansielle poster; enten under finansielle indtægter eller 

omkostninger.  
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Bilag 7.2 – ISS officiel- og reformuleret resultatopgørelse 2005-2012 
 

 
Kilde: ISS årsrapporter og kvartalsrapporter 2005-2012 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 8.1 - Reformulering af balancen for ISS – diskussion af udvalgte poster 

For at kunne værdiansætte egenkapitalen samt bruge balanceposterne til analyseformål, skal balancen 

reformuleres ved en opdeling  af virksomhedens driftsaktiver (DA) og driftsforpligtelser (DF) samt 

finansielle aktiver (FA) og finansielle (rentebærende) forpligtelser (FF). Hermed kan den investerede 

kapital anvendes til at analysere den værdiskabelse, der er skabt ud fra den kapital, som udelukkende er 

investeret i driften. Den investerede kapital er forskellen mellem DA og DF, og dette kaldes også for 

nettodriftsaktiverne. På passivsiden fremkommer den investerede kapital ved at tillægge egenkapitalen 

(EK) og minoritetsinteresser (MIN) til den nettorentebærende gæld (NRBG). Nedenstående følger en 

diskussion af de poster, der har givet anledning til diskussion i forhold til en klassificering mellem enten 

driften eller finansieringen.  

 

Pensioner og lignende forpligtelser: Pensionsforpligtelser er en del af lønforpligtelserne til de ansatte i 

ISS, og er derfor som udgangspunkt en del af driften. Men da posten er rentebærende som følge af, at den 

fremtidige pensionsudlodning tilbagediskonteres til nutidsværdien ved indregning på balancen anses den 

således som en finansiel forpligtelse (ISS årsrapport 2011, note 30).  

 

Aktiver bestemt for salg (og forpligtelser): Omsætningen fra de aktiver, der frasælges i fremtiden, 

forventes at blive brugt til at nedbringe noget af den rentebærende gæld. Selv om aktiverne plejer at være 

en del af den daglige drift, gælder samme antagelser som ved reformulering af resultatopgørelsen. Derfor 

klassificeres disse ligeledes som en del af den finansielle aktivitet.  

Likvide beholdninger: Likvider kan både indeholde overskydende likviditet, hurtigt omsættelige 

værdipapirer samt øvrig driftsrelateret likviditet for at kunne opretholde den daglige drift jævnfør tidligere 

diskussion. I noterne i årsrapporten oplyser ISS ikke, hvor meget der allokeres som driftslikviditet, men 

som nævnt må det forventes, at en hvis del af de likvide beholdninger skal henføres til driften. En metode, 

der anbefales til at løse dette problem, er at allokere 1% af nettoomsætningen (Petersen & Plenborg, 2005, 

s. 148) som DA. Det forventes, at den øvrige overskydende likviditet er placeret på rentebærende konti, og 

at posten, som tidligere nævnt, i resterende omfang anvendes til at servicere selskabets gældsforpligtelser.  

 

Udskudt skat: I noterne uddybes det hverken om udskudte skatteaktiver eller udskudte skatteforpligtelser 

er direkte konsekvenser af enten driften eller finansieringen. Typisk kan disse poster dog henføres til 

driften, da de som regel opstår som følge af forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdi af aktiver og 

forpligtelser eller fra skattemæssigt fremførbare underskud (Petersen & Plenborg, 2005, s. 518).  

 

Andre gældsforpligtelser: Anden gæld er valgt klassificeret som driftsaktiv. I noterne udspecificeres disse 
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til, at cirka halvdelen af posten består af blandt andet ”Skyldig løn” og ”Feriepenge”, hvor disse to poster 

opstår på baggrund af forpligtelser over for medarbejderne. Indeholdt i andre gældsforpligtelser er 

desuden ”Skyldig moms” samt ”Anden skat”. Samlet er posten valgt som en driftsforpligtelse, da en 

væsentlig andel er ikke-rentebærende og derfor må siges at være en del af den daglige drift.  

 

 

 

Bilag 8.2 – ISS officiel- og reformuleret balance 2005-2012 

 

 
Kilde: ISS årsrapporter og kvartalsrapporter 2005-2012  
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 9 - Trendanalyse af ISS reformuleret resultatopgørelse og reformuleret       
                  balance 2005-2012  
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Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
 
 
Bilag 10.1 - Struktur for DuPont modellen (Rentabilitetsanalyse) 

 
 
Kilde: Elling og Sørensen 
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Bilag 10.2 – Regnskabsanalyse for ISS 2006-2012 (Udvidede DuPont-model)  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 11 – BNP udvikling ud fra ISS nuværende regionale tilstedeværelse (%).    
        Historisk (2005-2012) og forventet (2013-2017)  

 

 
Kilde: IMF Database samt egen tilvirkning 
 
 

 
Kilde: IMF Database samt egen tilvirkning 

 

 
Kilde: IMF Database samt egen tilvirkning 
 
 

 
Kilde: IMF Database samt egen tilvirkning 
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Bilag 12 – Detaljeret budgettering af underposter til udregning NWC (mio. DKK) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
Bilag 13.1 – Oversigt over estimering af ugearet beta samt kapitalstruktur for peers 

 
Kilde: Bloomberg 

 
 
Bilag 13.2 – Beta ud fra industri 

 
Kilde: Damodaran samt egen tilvirkning 

 
 
Bilag 14 – Konvertering af fundamentale risikofaktorer til et beta estimat 

  
Kilde: Petersen og Plenborg 2012, s. 262 
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Bilag 15 – Sensitivitetsanalyse af EV ud fra DCF modellen 

I det følgende foretages en sensitivitetsanalyse af EV baseret på ændrede værdier i henholdsvis WACC og 

terminalværdiens vækst og med udgangspunkt i DCF metoden. Det vurderes, at disse to faktorer har den 

største effekt på ændrede værdier af EV. Udregningen af WACC er desuden behæftet med stor usikkerhed, 

da den alene indeholder estimering af otte forskellige komponenter.  

 

 
 

Ud fra en forudsætning om ændrede værdier for WACC i intervallet 6,75 - 8,75% og terminalvæksten i 

intervallet 1,4 - 2,6% findes intervallet for EV for ISS til at ligge fra DKK 41,7 - 67,4 mia. Med et spænd 

på cirka DKK 16 mia. vidner dette om, at værdiansættelsen af ISS ved brug af DCF modellen er behæftet 

med stor usikkerhed.  

 

Da terminalværdien udgør 67% af det samlede værdiestimat af ISS ved brug af DCF metoden medfører 

det ligeledes stor usikkerhed, da selv små ændringer i terminalvæksten giver store udsving i den samlede 

værdi. Foretages en videre dekomponering af sensitivitetsanalysen på ændringer i WACC, ved 

eksempelvis at udelade risikotillægget på ejerafkastkravet ved enten helt at fjerne risikotillægget eller øge 

det til 2% vil det resultere i en EV af ISS i intervallet DKK 45,5 – 58,1 mia. Som nævnt udelader 

størstedelen af analytikerne at justere ejerafkastkravet for et risikotillæg ved værdiansættelse af unoterede 

virksomheder, hvilket er tankevækkende i forhold til hvor stor betydning det har for den endelig værdi i 

ud fra denne sensitivitetsanalyse.  
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Bilag 16 – Opdeling af værdiskabelse på overordnede komponenter 

 

Nedbrydning af værdiskabelse før korrektion af ejerandele (i mio. DKK) 

 
Nedbrydning af værdiskabelse efter korrektion af ejerandele (i mio. DKK) 

 

 
 
 
 
Bilag 17: Udregning af kombinationseffekt (i mio. DKK) 
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