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Executive summary 

This thesis is a study of the acquisition of ISS by funds advised by EQT Partners and Goldman Sachs 

Capital Partners. The objective in this thesis is twofold. Firstly, a valuation of ISS on the date of the IPO in 

March 2014 is performed, and secondly an analysis of the value creation during the holding period, 2005-

2014, is conducted.  

 

The key target of this thesis is to estimate the fair Enterprise Value as of March 13, 2014 through a 

weighted average of value estimates from a DCF-analysis and different Enterprise Value multiples, 

respectively. With ISS’ strategic position and historical performance as a starting point, the expected future 

earnings and cash flow generation was forecast, resulting in a fair Enterprise Value of DKK 52.164 million. 

Of this figure the fair value of equity comprises DKK 28.087 million, corresponding to a fair, hypothetical, 

offer price of approximately DKK 207 per share at the IPO. At the acquisition in 2005 the purchase price of 

DKK 22.067 million was funded with an equity contribution of DKK 7.693 million by the Private Equity 

funds. Assuming a hypothetical full exit at the IPO, at the estimated fair value, the IRR, from the 

perspective of the Private Equity funds, is derived to be approximately 12% which is in the very low end of 

the expected return in the Private Equity industry.  

 

The purpose of the second part of the thesis is to analyse how value has been created or destroyed during 

the holding period based on the calculated IRR. The centerpiece of the value generation is EBITDA-growth 

which represents slightly more than 63% of the value creation. However, this EBITDA-growth is driven 

only by growth in revenue, primary through acquisitions. As opposed to many other LBO-cases the Private 

Equity funds have not been able to improve the operational performance in ISS as illustrated by the 

negative development of the EBITDA-margin. Furthermore the debt in ISS has not been repaid during the 

holding period, rather it has increased to a higher level, resulting in a negative contribution to value 

generation. Besides EBITDA-growth leverage effect has played an important part representing more than 

38% of the total value creation.  

 

Value generation is analysed at previous exit attempts in 2011. The highest attainable return could have 

been reached had EQT and GSCP accepted the takeover offer from Apax in the beginning of 2011.  
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Inledning og motivation 

Siden 1997, hvor ISS frasolgte aktiviteterne på det amerikanske marked efter flere års skandaler og 

turbulens1, og helt frem til EQT og GSCP’s indtræden i 2005, har koncernen været præget af en stor grad af 

usikkerhed og mistro fra aktiemarkedets side. På mange måder var usikkerheden velbegrundet. ISS synes i 

hele perioden at have haft vanskeligheder med at finde fodfæste, først og fremmest udtrykt gennem de 

relativt drastiske strategiskift, som selskabet har gennemgået. I slutningen af 90’erne fokuseredes der på en 

række specialservices, bl.a. børne- og ældrepleje, som man, fra ledelsens side, mente, skulle være 

omdrejningspunktet for væksten2. Disse forretningsområder blev dog løbende frasolgt allerede et par år 

efter, at de blev udpegede som elementære dele af strategien, hvilket sendte kraftige signaler til 

aktiemarkedet om, at ISS havde svært ved at finde vejen.  

I 2002, ovenpå en række år med opkøbsvækst i højsædet, kom udmeldingen om, at der skulle fokuseres på 

integration og alignment af de tilkøbte virksomheder, med henblik på at optimere profitabiliteten. Kort tid 

efter udmeldingen viste ISS dog interesse for tekstilservicevirksomheden Sophus Berendsen, som man 

ønskede at opkøbe. Sophus Berendsen, som var en produktionsvirksomhed, var grundlæggende en helt 

anden type virksomhed end ISS og aktiemarkedet havde svært ved at tolke den bagvedliggende tanke ved 

en eventuel overtagelse3.  

Tvetydigheden og inkonsistensen påvirkede investorerne, som, op gennem 00’erne, såede tvivl om værdien 

af den goodwill, ISS havde oparbejdet på bøgerne, som følge af de mange opkøb. Specielt fordi ISS ikke 

formåede, eller ønskede, at kommunikere strategien ud. Således oplystes det ikke i regnskaberne, hvordan 

udviklingen i Integrated Facility Management, som fra 2000 blev omdrejningspunktet i selskabet4, forløb5. 

Som det er illustreret i figur 1 nedenfor, var investorernes usikkerhed omkring ISS, i perioden 2000-2005, 

helt tydeligt afspejlet i aktiekursen. Aktiekursen, som ramte det laveste niveau den 10. oktober 2002, på 

DKK 173,5, havde i perioden en årlig standardafvigelse på over 23 %. 

                                                   
1 Spliid, 2007, s. 286  
2 Spliid, 2007, s. 290 
3 Spliid, 2007, s. 295 
4 Spliid, 2007, s. 291 
5 Spliid, 2007, s. 299 
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Figur 1 – Aktiekursudvikling 2000-2005 

 

Kilde: Bloomberg samt egen tilvirkning 

 

Et andet tydeligt tegn på, at der var uoverensstemmelser mellem ISS’ og markedets opfattelse af selskabet, 

var timingen af stigninger og fald i aktiekursen.  Fra august-september 2001 faldt aktien med godt 20 % på 

trods af ganske positive udmeldinger fra topledelsen omkring fremtiden6. Generelt faldt ISS-aktien oven på 

gode nyheder i hele 2001, til trods for at servicevirksomheder burde blive opfattet som mere sikre havne i 

en tid, hvor IT-boblen brød ud.  

Helt overordnet må ISS, i årene op til opkøbsåret 2005, siges at være en koncern præget af mange, og ikke 

mindst store, udfordringer. Dårlige præstationer, mangelfuld kommunikation og fravær af en konkret plan 

skabte en volatil udvikling i aktiekursen og det er ikke svært at indse, hvorfor ISS koncernen vakte Private 

Equity fondenes, EQT Partners og Goldman Sachs Capital Partners (fremover henholdsvis EQT og GSCP), 

interesse som leveraged buyout kandidat (LBO). ISS har dog ingenlunde været en nem investering for 

fondene. Dette kommer til udtryk gennem de mange fejlslagne afsætningsforsøg, som Private Equity 

fondene har haft i røre. Ydermere var det først 9 år efter opkøbet i 2005, at man introducerede ISS på 

                                                   
6 Spliid, 2007, s. 294 
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børsen og afhændede en del af ejerskabet til offentligheden. En holding periode på 9 år må siges at ligge 

noget over normen på 3-7 år7. Ikke desto mindre fastholder Private Equity fondene til stadighed omkring 

halvdelen af ejerandelen, hvilket, alt andet lige, indikerer en erkendelse af, at ISS fortsat er en spændende 

virksomhed med et vist potentiale og muligvis, hvis man spørger de to fonde, er der tale om et selskab, som 

handles under fair value.  

Der hersker nok ikke megen tvivl om, at den initiale pris på DKK 160 pr. aktie, var langt under fair value. 

Aktiekursen steg dog også betragteligt de efterfølgende dage. Der foreligger dog fortsat gisninger og 

spekulationer om, hvorvidt aktien fortsat er undervurderet. Årsagerne hertil er bland andet, at Private Equity 

fondene stadig besidder en stor aktiepost8. En anden årsag kan være, at ISS’ noget turbulente historik er 

med til fortsat at fastholde investorernes skepsis.  

Givet ISS koncernens omfang, den turbulente historie på aktiemarkedet samt den relativt lange holding 

periode, som de to velsete Private Equity fonde har haft selskabet i hænde, er et meget interessant 

spørgsmål, naturligvis, hvor meget værdi der er skabt eller destrueret, i perioden, samt hvordan denne værdi 

er opstået. Traditionelt set har det været kendetegnende ved værdiskabelsen LBO’er, at den primært sker 

gennem den høje grad af gearing. Finansiel gearing, som stadig udgør en væsentlig del af LBO’er, spiller 

dog en mindre rolle i nyere tid og således viser undersøgelser, at andre, driftsrelaterede, elementer har 

indflydelse på værdiskabelsen i forbindelse med LBO’er9. 

Problemformulering 

Ovenstående beskrivelse indikerer, at ISS er en yderst interessant virksomhed og ikke mindst en LBO case, 

som danner grundlag for et stort analysepotentiale. Som følge heraf, og med udgangspunkt i de ovenfor 

drøftede problemstillinger, forsøges i denne afhandling at estimere en fair Enterprise Value af ISS på dagen 

for børsnoteringen. Denne fair Enterprise Value holdes op imod den oprindelige opkøbspris, med det formål 

at vurdere, hvilket afkast et frasalg af samtlige aktier, til den estimerede fair value, kunne have givet 

fondene. Derudover analyseres den estimerede Enterprise Value, samt det heraf afledte afkast, med henblik 

på at vurdere, hvilke komponenter i LBO’en, som har været omdrejningspunktet for værdiskabelsen. Dette 

resulterer i følgende problemformulering: 

                                                   
7 Spliid, 2007, s. 34 
8 Mere herom i værdiansættelsesafsnittet 
9 Achleitner et al., 2010, s. 5 
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Hvad var fair Enterprise Value af ISS på børsnoteringsdagen den 13. marts 2014, og hvordan har EQT 

& Goldman Sachs skabt/destrueret værdi i ISS under ejerskabsperioden fra 2005-2014? 

Til besvarelse af den overordnede problemformulering, tilknyttes følgende underspørgsmål: 

- Hvordan ser ISS’ fremtid ud på et strategisk plan? 

- Hvilke faktorer kan tænkes at have indflydelse på koncernen i fremtiden, og i hvilket omfang? 

- Hvordan har ISS performet i de seneste år? 

- Hvilket afkastkrav bør man stille som investor i ISS? 

- Hvilket afkast vil EQT og GSCP kunne realisere, antaget at de resterende aktier kan afhændes til 

den estimerede fair value? 

- Hvilket afkast ville EQT og GSCP have opnået, hvis tidligere exitforsøg var lykkedes?  

- Var ISS en oplagt LBO kandidat i 2005? 

Afgrænsning 

Værdien af ISS estimeres pr. 13. marts 2014, hvorfor al information, som er blevet tilgængeliggjort efter 

denne dato, ikke inddrages i budgetteringen. Det indebærer, at børsprospektet, som blev offentliggjort i 

forbindelse med børsnoteringen, er det nyeste offentlige data, som inddrages i opgaven.  

ISS anskues fra en ekstern analytikers perspektiv. Således inddrages udelukkende offentlig tilgængelig 

information i afhandlingen, herunder ISS’ årsrapporter fra perioden 2000-2013, samt diverse tidsskrifter og 

akademiske artikler og bøger. Interne regnskaber, udtalelser angående fremtiden fra nøglepersoner i 

koncernen og andre former for kilder og data, som kunne tænkes at bidrage til analysen af ISS, er altså 

fravalgt. 

Som det senere vil blive beskrevet, er ISS en ganske omfattende koncern, som beskæftiger sig med mange 

forskellige former for ydelser i store dele af verden. Ydermere varierer forretningsmodellens 

omdrejningspunkt betydeligt fra region til region. Når det alligevel er valgt, at værdiansættelsen skal ske af 

hele koncernen under ét, er det fordi, at det kan være svært, hvis ikke umuligt, at udlede nogen værdi af de 
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enkelte forretningsenheder eller regioner individuelt, da de alle er præget af en vis grad af synergi og 

afhængighed med den resterende del af koncernen. 

I forhold til regnskabsanalysen belyses ISS gennem en lønsomhedsanalyse. Denne kunne have været 

suppleret med en likviditetsanalyse, for at kaste lys på selskabets evne til at generere cash og dermed 

finansiere investeringer og overholde betalingsfrister hos kreditorer. En stor del af gælden er dog nedbragt 

efter børsnoteringen, hvilket alt andet lige mindsker behovet for en likviditetsanalyse, hvorfor en sådan 

analyse er fraprioriteret. 

Til værdiansættelsen benyttes DCF-modellen samt en række Enterprise Value multipler. Det er fravalgt at 

supplere DCF-modellen med en afstemmende kapitalværdimodel, eksempelvis EVA. Årsagen hertil er, at 

alle hovedposter i den analytiske balance skal følge omsætningsvæksten førend de to modeller vil stemme. 

Denne problemstilling vil blive nærmere uddybet under værdiansættelsesafsnittet. Ydermere ses der i 

afhandlingen bort fra egenkapitalbaserede multipler til værdiansættelsen. 

Metode & struktur 

Jf. figur 2, nedenfor, er afhandlingen, overordnet set, delt op i to dele. I del 1 udarbejdes en omfattende 

værdiansættelse af ISS pr. 13. marts 2014, dvs. ved børsnoteringen. Resultatet af værdiansættelsen, som 

udarbejdes med udgangspunkt i en DCF-model samt en multipel analyse, ses i forhold til den værdi, som 

ISS åbnede til ved børsnoteringen. I del 2 analyseres værdiskabelsen i ISS under EQT’s og GSCP’s 

ejerskab. Denne værdiskabelse perspektiveres i forhold til henholdsvis det afviste tilbud fra Apax i 

begyndelsen af 2011, den mislykkede børsnotering i marts 2011, det mislykkede salgsforsøg til G4S i 

november 2011 og endeligt i forhold til den gennemførte børsnotering i 2014.  
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Figur 2 - Strukturoversigt

 

 

 

1. del – værdiansættelse af ISS 

For at skabe grundlaget for udarbejdelsen af en værdiansættelse af ISS via DCF-modellen, skal de 

fremtidige pengestrømme estimeres. Til dette formål foretages en strategisk analyse af ISS, således at de 

eksterne faktorer, som forventes at ville påvirke koncernen i fremtiden, udledes og vurderes. Til analyse af 

de eksterne faktorer vil modellerne Porters Five Forces og PESTEL blive benyttet. Disse eksterne faktorer, 

som afslutningsvist samles op i en SWOT-analyse, vurderes i forhold til de interne forhold som gør sig 

gældende i ISS, dvs. selskabets strategiske styrker og svagheder. 
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Udover den strategiske analyse, vil koncernens historiske lønsomhed indgå i den samlede vurdering, når 

budgettet skal fastlægges. Den historiske lønsomhed vurderes ud fra udviklingen i en række 

regnskabsposter samt forskellige nøgletal. Til dette formål inddrages en trend analyse og en common size 

analyse. Lønsomhedsanalysen vil, sammen med den strategiske analyse, danne et godt udgangspunkt i 

forhold til at kunne estimere, hvordan forskellige regnskabsposter kan forventes at udvikle sig i fremtiden, 

ligesom det fremmer muligheden for at vurdere, om budgetteringen i sidste ende er realistisk.  

Den anden ”kerne” i DCF-modellen, WACC, altså de vægtede kapitalomkostninger, beregnes, som det 

fremgår af figur 2, på baggrund af tre elementer: långivernes afkastkrav, ejernes afkastkrav og target 

kapitalstruktur. Den risikofrie rente, betaværdien og markedsrisikopræmien indgår direkte i ligningen for 

beregningen af ejernes afkastkrav, og derigennem WACC, hvorfor en diskussion af disse tre størrelser er 

afgørende. ISS’ betaværdi estimeres ud fra betaværdien for en række sammenlignelige virksomheder. Som 

det sidste element i ejernes afkastkrav vil size premium blive diskuteret.  

Udover ejernes afkastkrav skal långivernes afkastkrav bestemmes. Til dette formål inddrages den risikofrie 

rente samt credit spread’et. Som et sidste led, i forhold til at udlede WACC, bestemmes den langsigtede 

kapitalstruktur.  

Den endelige værdi, som fremkommer gennem DCF-modellen, vil blive testet igennem i en 

følsomhedsanalyse, hvor ændringer, i forskellige drivers’ påvirkning af værdien af koncernen, vil blive 

belyst. Udover DCF-modellen vil en multipel analyse blive anvendt i forhold til at udlede fair value af ISS’ 

egenkapital. I denne analyse vil forskellige multipler, for sammenlignelige børsnoterede selskaber, blive 

udledt med henblik på at bestemme et fornuftigt og realistisk niveau for de selv samme multipler for ISS. 

Tre Enterprise Value multipler inddrages i denne sammenhæng: EV/Revenue, EV/EBITDA og EV/EBIT.  

Den endelige fair Enterprise Value af ISS estimeres herefter som et vægtet gennemsnit af resultaterne fra 

henholdsvis DCF og multipel analysen.   

 

2. del – værdiskabelse under EQT’s og GSCP’s ejerskab 

Hvor 1. del af opgaven består af en samlet værdiansættelse af ISS’ fair value på børsnoteringsdagen, tager 

2. del af opgaven udgangspunkt i denne værdiansættelse. Under antagelse af en fuld exit ved 
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børsnoteringen, analyseres værdiskabelsen under EQT’s og GSCP’s ejerskab af ISS. Overordnet kan den 

samlede værdiskabelse, i form af IRR på kapitalfondenes egenkapitalinvestering, dekomponeres i 

henholdsvis en finansiel komponent og en operationel komponent. Den finansielle komponent er defineret 

ved gearingens bidrag til værdiskabelsen, mens dens operationelle komponent består af bidraget fra de fire 

effekter: EBITDA-vækst, Free Cash Flow effekt, multipeleffekt og en kombinationseffekt.  

I erkendelse af, at ovenstående analyse af værdiskabelsen er baseret på en hypotetisk exit til fair value, 

hvilket som bekendt ikke skete i praksis, vil kapitalfondenes IRR ligeledes blive undersøgt i forhold til et 

alternativt scenarie. Der tages her højde for, at EQT og GSCP ved børsnoteringen, som det var tilfældet den 

13. marts, blot solgte en mindre del af deres ejerandel i ISS fra, mens hovedparten af udbuddet bestod af 

nye aktier. Da kapitalfondene er underlagt en restriktion mod at afhænde yderligere af deres ejerskab af ISS 

inden for 180 dage, vil det alternative scenarie være under antagelsen, at kapitalfondene afhænder den 

resterende del af deres ejerskab ultimo 2014 til den estimerede fair value10.   

Til sidst vil værdiskabelsen i ISS, samt EQT’s og GSCP’s IRR, blive undersøgt i forhold til, hvis 

kapitalfondene, ved tre tidligere lejligheder i 2011, var lykkedes med et exit. Afhandlingen vil 

afslutningsvist indeholde en perspektivering, hvor ISS vurderes som LBO-case ud fra en række parametre, 

som typisk kendetegner en stærk LBO-kandidat. 

 

Data 

ISS’ årsrapporter, samt børsprospektet fra 2014, vil blive hyppigt anvendt i størstedelen af denne afhandling 

og repræsenterer således en væsentlig datakilde. Eftersom årsrapporterne er underlagt revisionspligt, må det 

antages, at de, langt hen ad vejen, er retvisende og dermed bidrager til afhandlingens samlede reliabilitet. 

Ikke desto mindre tages visse forbehold i forhold til holdninger og vurderinger, som kan tænkes at afspejle 

en vis grad af subjektivitet. Dette gælder eksempelvis visse elementer i det eksterne regnskab. 

Problemstillingen vil blive diskuteret og behandlet yderligere under regnskabsanalysen.   

Udover ISS’ årsrapporter og børsprospektet, som tilsammen udgør de primære datakilder, inddrages 

forskellige offentlige datakilder. Bloombergs database danner således datagrundlaget for mange af de 

elementer, som indgår i selve værdiansættelsen, herunder betaværdier og multipler fra peer group’en, samt 

                                                   
10 Fair enterprise value pr. 13/03-2014 fremdiskonteres til 31/12-2014 med den estimerede WACC. 
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den risikofrie rente. Herudover er artikler fra diverse digitale medier, deriblandt Børsen og Berlingske 

Business, med til at underbygge mange pointer i den strategiske analyse. Disse eksterne kilder, som 

vurderes at være objektive og uafhængige instanser, underbygger afhandlingens reliabilitet.   

Anerkendte teorier og modeller inden for corporate finance og regnskabsanalyse er desuden inddraget i 

mange af afhandlingens hjørnesten, specielt i forhold til værdiansættelsen. Udover at skabe struktur i 

afhandlingen, medvirker disse praktiske og teoretiske redskaber til at sikre opgavens validitet. Ligeledes er 

videnskabelig litteratur inddraget i opgavens 2. del, når værdiskabelsen analyseres. Denne litteratur danner 

et glimrende praktisk udgangspunkt for en akademisk tilgang til analysen. 

Beskrivelse af ISS 

I det følgende kapitel foretages en dybdegående gennemgang af ISS. Her vil ISS’ baggrund og 

forretningsområder blive skildret, samt udviklingen under kapitalfondsejerskabet.  

 

ISS’ historiske baggrund 

ISS blev, i 1901, stiftet som det 20 mand store vagtselskab Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt11. I 1934 

trådte selskabet ind i rengøringsbranchen ved stiftelsen af Det Danske Rengøringsselskab som et 

datterselskab til Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Motivationen for denne forretningsudvidelse, som i 

øvrigt danner optakten til tankegangen bag Integrated Facility Services (IFS), skyldtes de naturlige 

synergier mellem de to forretninger. Således fandt rengøring typisk sted i samme tidsrum som nattevagt var 

efterspurgt, dvs. uden for virksomhedernes åbningstider12.  

I 1946 ekspanderede selskabet for første gang uden for Danmarks grænser med etableringen af et svensk 

datterselskab, som blev fuldt op af endnu en ekspansion i Norge i 1952. I 1968 skiftede Det Danske 

Rengøringsselskab navn til International Service Systems, forkortet ISS. I 1973 påbegyndte ISS den 

oversøiske ekspansion, og i 1975 rundede koncernen for første gang en omsætning på DKK 1 mia. På dette 

tidspunkt var rengøringsområdet blevet drivkraften i koncernen. I 1977 blev ISS noteret på Københavns 

                                                   
11 http://www.issworld.com/en/about-iss/introduction-to-iss/history 
12 Spliid, 2007, s. 284 

http://www.issworld.com/en/about-iss/introduction-to-iss/history
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Fondsbørs, hvilket blev fulgt op af børsnoteringer i både London og New York i henholdsvis 1989 og 

199413. 

I 1997 blev strategiplanen aim2002 lanceret, hvor det primære fokus var på multiservices, hvilket indebar 

salg af en række services til samme kunde. Dette blev fulgt op af koncernens største enkelt-akkvisition, i 

1999, af hollandske Abilis, der på daværende tidspunkt var Europas næststørste virksomhed inden for 

rengøring og specialiserede services, for DKK 3,6 mia. Med akkvisitionen af Abilis, og selskabets 50.000 

medarbejdere, rundede ISS, dermed, 200.000 medarbejdere i hele koncernen. I 2000 tiltrådte 

økonomidirektør Eric Rylbjerg som koncerndirektør for ISS, og erstattede kort efter strategiplanen aim2002 

med create2005, hvor det primære fokus var på Facility Services konceptet. Målet blev nu at yde 

integrerede serviceløsninger inden for rengøring, ejendomsservice, kantinedrift og kontorservice, hvor ISS 

skulle opfattes som en samlet serviceudbyder for kunden14.  

 

Ejerskab efter 2005 

Den 29. marts 2005 fremsatte konsortiet PurusCo A/S15, senere omdøbt til ISS Funding A/S16, et offentligt 

købstilbud på alle aktierne i ISS A/S til en pris på DKK 470 pr. aktie17, svarende til en markedsværdi af 

egenkapitalen på DKK 22.067 mio.18 , hvilket udgjorde en præmie på 31 % i forhold til den seneste 

lukkekurs, den 23. marts 2005, på DKK 358. PurusCo A/S, det fælles akkvisitionsselskab mellem 

kapitalfondene EQT og GSCP, blev stiftet i marts 2005 netop med det formål at erhverve ISS. Den 26. juni 

blev transaktionen endelig gennemført, ved tvangsindløsning af de sidste aktionærer, og ISS blev afnoteret 

fra Københavns Fondsbørs. Gennem PurusCo A/S udgjorde EQT’s ejerskab, ved opkøbet, 55%, mens 

GSCP ejede de resterende 45%.  

I juli 2006 blev direktionen, samt et antal ledende medarbejdere, tilbudt at investere i ISS gennem et 

Management Participation Programme, struktureret som en kombination af direkte- og indirekte 

investeringer i et miks af aktier og warrants i FS Invest S.à.r.l, ISS’ ultimative moderselskab. Ledelsens 

                                                   
13 Spliid, 2007, s. 285 
14 Spliid, 2007, s. 291 
15 Spliid, 2007, s. 303 
16 Spliid, 2007, s. 306 
17 http://www.business.dk/diverse/kapitalfond-vil-koebe-iss-for-22-mia.-kr  
18 FS Funding A/S, Annual Report, 2005, s. 73 

http://www.business.dk/diverse/kapitalfond-vil-koebe-iss-for-22-mia.-kr
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samlede investering i incitamentsprogrammet19 udgjorde DKK 176 mio., svarende til omkring 2% af den 

samlede aktiekapital20.  

I august 2012 blev Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) og KIRKBI Invest A/S (KIRKBI) indlemmet i 

ejerskabskredsen ved en nytegning af aktier for henholdsvis DKK 2.605 mio. og DKK 1.116 mio., hvilket 

betød, at de nye investorers ejerandel udgjorde 26% af den samlede aktiekapital 21 . Provenuet fra 

aktieudvidelsen blev brugt til at reducere gælden i koncernen med henblik på en fremtidig børsnotering22.  

Efter de forskellige ejerskabsændringer siden 2005, ser det senest oplyste ejerskabsforhold i ISS, før 

børsnoteringen, ud som på figur 3 nedenfor. 

Figur 3 – Ejerskabsforhold 2013 

 

Kilde: ISS’ Årsrapport 2013 og egen tilvirkning 

 

Nye strategier og udskiftning i topledelsen 

Den 14. april 2005, sideløbende med overtagelsesforhandlingerne, blev strategiplanen Route 101 lanceret 

som efterfølgeren til create2005. Mens målsætningen med create2005 var at udvikle ISS til en Facility 

Services koncern, var Route 101 mere en destinationsplan, hvor den hidtidige transformering mod facility 

services skulle spænde bredere geografisk, med en omsætning på DKK 101 mia. som fremtidig 

målsætning23. Tidspunktet for realisationen af omsætningsmålsætningen var ikke fastlagt og ville således 

                                                   
19 ISS A/S, Annual Report, 2006, s. 39 
20 ISS A/S, Annual Report, 2006, s. 43 
21 ISS A/S, Annual Report, 2012, s. 7 
22 http://www.business.dk/service/lego-ejere-haelder-en-milliard-i-iss  
23 ISS A/S, Annual Report, 2005, s. 5 

http://www.business.dk/service/lego-ejere-haelder-en-milliard-i-iss
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afhænge af forretningsmæssige forhold og andre omstændigheder uden for ISS’ kontrol. Den nye 

strategiplan, hvor væksten primært skulle komme fra akkvisitioner i Emerging Markets, var samtidig i 

spænd med de nye ejeres visioner, hvorfor overtagelsen af ISS i juni 2005 ikke ændrede ved den generelle 

udformning af Route 101.  

Den 31. august 2006 forlod Eric Rylbjerg posten som koncerndirektør, efter uoverensstemmelser med 

ejerne24, og blev erstattet af Jørgen Lindegaard, der kom fra en stilling som koncerndirektør i SAS25. Under 

Jørgen Lindegaards ledelse lancerede ISS i 2008 strategiplanen The ISS Way 26 , der byggede på de 

foregående strategiplaner. Kernen i The ISS Way var, efter en periode med stor fokus på omsætningsvækst, 

at skabe struktur på udviklingen i koncernen for derigennem bedre at kunne udnytte den nuværende 

platform. Dette indebar bl.a. mere skræddersyede løsninger over for kunderne og en styrkelse af 

vidensdeling på tværs af koncernen baseret på best practice27 i de forskellige lande, samt en mere selektivt 

baseret opkøbsstrategi i forhold til de enkelte lande. Et led i den nye strategi var ligeledes, at koncernen i 

2013 skulle runde en mio. ansatte28, og at overskudsgraden fremadrettet skulle stige som følge af den 

strammere struktur29.  

Den 1. april 2010 erstattede driftsdirektøren, Jeff Gravenhorst, Jørgen Lindegaard som koncerndirektør30. 

Årsagen til skiftet skulle findes i Jørgen Lindegaards alder31. På trods af direktørskiftet fortsatte arbejdet 

med at opnå målsætningerne i strategiplanen, The ISS Way, fra 2008 som hidtil32. Jeff Gravenhorst gjorde, 

fra sin entré, endeligt op med opkøbsstrategien fra de foregående år33, der allerede ved lancering af The ISS 

Way i 2008 markerede en langsom nedtrapning i opkøb i forhold til årene 2004-2007. Således foretog ISS i 

årene 2010-2013 i alt tre akkvisitioner sammenlignet med 361 akkvisitioner i årene 2005-2009.  

 

                                                   
24 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/1845488/artikel.html?hl=UnlsYmVyZw 
25 ISS A/S, Annual Report, 2006, s. 24 
26 http://www.in.issworld.com/en/about-iss/Strategy  
27 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3066717/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5O3RoZTt0aGUgd2F5  
28 http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/139590/iss_vil_fordoble_stab_til_en_mio_paa_fem_aar.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5  
29 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3067033/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5  
30 ISS A/S, Annual Report, 2010, s. 21 
31 http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/175674/lindegaard_jeg_er_ikke_laengere_den_rette.html  
32 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3114602/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5O3RoZSBJU1MgV2F5  
33 http://investor.borsen.dk/artikel/1/178660/ny_iss-chef_goer_op_med_aggressive_opkoeb.html  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/1845488/artikel.html?hl=UnlsYmVyZw
http://www.in.issworld.com/en/about-iss/Strategy
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3066717/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5O3RoZTt0aGUgd2F5
http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/139590/iss_vil_fordoble_stab_til_en_mio_paa_fem_aar.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3067033/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5
http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/175674/lindegaard_jeg_er_ikke_laengere_den_rette.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3114602/artikel.html?hl=SVNTO1RoZSBJU1MgV2F5O3RoZSBJU1MgV2F5
http://investor.borsen.dk/artikel/1/178660/ny_iss-chef_goer_op_med_aggressive_opkoeb.html
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Facility Management 

Det samlede marked for outsourcet facility services udgjorde, i 2013, en estimeret værdi på USD 1.000 

mia. 34  Facility services bliver inddelt i 3 overordnede kategorier: single-serivces, multiservices og 

integrated facility services (IFS). Ved single-services forstås, at en facility service udbyder, eksempelvis 

ISS, påtager sig en enkelt facility service opgave for en kunde. Dette kunne være rengøring. Ved 

multiservices er der tale om mere end én service udbudt til samme kunde. Ved IFS påtager facility service 

udbyderen sig samtlige facility service relaterede opgaver for en kunde. Dvs. alle de opgaver, som fra 

kundens synsvinkel ikke anskues som en del af “kerneaktiviteten”. Typiske eksempler på facility service 

opgaver omfatter rengøring, catering, security, ejendomsvedligeholdelse, support services mv. 

 

Derudover skelnes der mellem “self-delivered service” og “managed service”, hvoraf sidstnævnte er 

karakteriseret ved, at den virksomhed, som udfører en pågældende serviceopgave, benytter “sub-

contracting”, hvorimod self-delivered service virksomheder er i besiddelse af egne medarbejdere, som 

udfører opgaverne35.  

 

Endeligt findes der overordnet to former for kontrakter inden for service management, nemlig input-

baserede og output-baserede. Ved input-baserede kontrakter forstås, at der betales en vis omkostning for et 

givent antal arbejdstimer, mens der ved output-baserede kontrakter, som også kaldes en performance 

contract, i samarbejde med kunden, indgås forskellige målsætninger med hensyn til niveauet af den service, 

som leveres. Ved output-baserede kontrakter er der altså tale om et egentligt samarbejde og en vedvarende 

dialog mellem kunden og facility service udbyderen. 

 

Alt afhængigt af hvilket geografisk marked der er tale om, ser facility service branchen meget forskellig ud. 

Således oplever man eksempelvis i Nordeuropa, at IFS udgør en stor del af det samlede facility service 

marked, mens IFS kun befinder sig i opstartsfasen i Sydeuropa36. På Emerging Markets gør man stadig brug 

af traditionelle input-baserede kontrakter, hvorimod performance kontrakter, eller output-baserede 

kontrakter, har vundet indpas på størstedelen af det Europæiske marked37. Branchen er, som det vil blive 

                                                   
34 ISS A/S, Annual Report, 2013, side 36 
35 ISS A/S, Annual Report, 2013, side 36 
36 ISS A/S, Annual Report, 2013, side 37 
37 ISS A/S, Annual Report, 2013, side 37 
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belyst senere i opgaven, samtidig under forandring og det stiller derfor store krav til lokalkendskab for 

udbydere af facility services. 

 

”The ISS way” 

“We are going to be the world’s greatest service organisation”; sådan lyder visionen for strategien The ISS 

way38.  The ISS Way er inddelt i 5 elementer, som skal være med til at styre selskabet i den ønskede retning. 

De 5 elementer er følgende: 

 

1. Empowering people through great leadership 

2. Transforming our customer base 

3. Fit for purpose organisation 

4. Ready to deliver IFS 

5. Striving for excellence 

 

Et vigtigt led i The ISS Way strategien er den decentrale organisationsform. Den muliggør nemlig en bedre 

tilpasning og integration, som er altafgørende, netop fordi branchens udformning afhænger af det 

pågældende marked. Man lægger således stor vægt på at hyre lokale managers, som bliver oplært og trænet 

efter ISS’ principper, men som er i besiddelse af lokalkendskab samt sprog- og kulturforståelse. Denne 

nærhed er også meget afgørende i forhold til at opbygge stærke relationer til især store kunder, noget som 

ISS tillægger stor betydning, da omsætningen fra store kunder, som efterspørger integrerede løsninger, 

stadig bliver vigtigere og vigtigere. Mere herom senere. 

 

Som det skinner igennem i flere af elementerne, og som har været kendetegnet ved ISS igennem en 

årrække, er selskabet godt på vej til, for alvor, at bevæge sig i en anden strategisk retning. Dette strategiske 

skift indebærer flere punkter. Først og fremmest vil single-services, til trods for at det til dato er det største 

forretningsområde i koncernen, for fremtiden spille en væsentlig mindre afgørende rolle. ISS fokuserer 

således meget på store kontrakter indeholdende multi-løsninger og integrerede løsninger, hvoraf 

sidstnævnte er vigtigst, hvilket punkterne 2 og 4, i strategien, indikerer. Årsagen til dette skift, fra 

udelukkende at udbyde single-services, herunder primært rengøring, til at udbyde integrerede løsninger og 

                                                   
38 ISS A/S, Annual Report, 2013, side 36 
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store kontrakter, skyldes hovedsagligt konkurrencesituationen, hvilket vil blive belyst senere i opgaven. 

Som det tidligere blev belyst, og som det vil blive udpenslet senere i opgaven, har ISS tilmed trukket 

håndbremsen på akkvisitionsområdet og har i stedet flyttet fokus over på optimering af driften, tilpasning 

og integration af opkøbte virksomheder, samt frasalg af ikke-kerne forretningsområder. ISS har altså, 

gennem de seneste år, gennemgået en stor omvæltning og er fortsat under forandring. Som det vil blive 

analyseret senere i opgaven, vil dette få afgørende indflydelse på selskabet fremadrettet. 

 

ISS – Et overblik 

I dette afsnit redegøres der for de forskellige forretningsområder ISS beskæftiger sig indenfor, samt de 

geografiske markeder, som selskabet opererer på. Ydermere kastes lys over, hvordan udviklingen i 

omsætningen, inden for disse, har set ud i kapitalfondenes ejerskabsperiode. 

Forretningsområder 

I alt tæller ISS’ portefølje af facility services 6 forskellige forretningsområder. Disse bliver, som tidligere 

nævnt, udbudt gennem single-services, multiservices og IFS. Nedenfor er de 6 forretningsområder kort 

beskrevet, ligesom de respektive andele af den samlede omsætning er vist. Al information er hentet fra 

årsrapporten fra 2013. 

 

Figur 4 – Omsætningsfordeling på forretningsområder 

 

Kilde: ISS’ årsrapporter og egen tilvirkning 
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Cleaning services – 49 % 

Omsætningen fra rengøring udgjorde, i 2013, DKK 38,5 mia. og stod dermed for næsten halvdelen af den 

samlede omsætning i koncernen. Dermed er rengøring klart det største forretningsområde. Som det fremgår 

af figur 4, er omsætningsandelen fra rengøring, i takt med øget fokus på integrerede løsninger, faldet relativt 

set, og det forventes at falde yderligere i fremtiden. Rengøring dækker en bred vifte af forskellige former 

for services, herunder traditionel kontorrengøring hos private og offentlige virksomheder, specialiserede 

rengøringsservices på eksempelvis hospitaler og fødevareproducenter mv. Som det også fremgår af 

årsrapporten fra 2013, fungerer rengøring ofte som en døråbner (entry-point) til levering af andre ydelser, 

altså multiservices, og er derfor også et meget vigtigt forretningsområde på et strategisk plan. 

Property services - 20 % 

Dette forretningsområde dækker primært over vedligeholdelse af bygninger og grunde, men indbefatter 

også pest- og damage control. Som det vil fremgå senere i opgaven, betragtes pest- og damage control, af 

ISS, ikke som kerneaktiviteter, hvorfor disse løbende frasælges. Omsætningen udgjorde i 2013 DKK 15,3 

mia., svarende til en omsætningsandel på 20 %. 

Catering services – 11 %  

Fra at udgøre 7 % af den samlede omsætning i 2006, repræsenterede Catering services 11 % af den samlede 

omsætning i 2013. Catering services dækker eksempelvis in-house restauranter og kantineordninger til 

forskellige private og offentlige virksomheder. Stigningen i omsætningen fra catering tilskrives en større 

grad af cross-selling hos eksisterende kunder samt flere og mere omfattende IFS-kontrakter. 

Support services – 8 % 

Dette forretningsområde, som er vokset fra 5 % i 2006 til 8 % i 2013, indbefatter forskellige former for 

logistiske opgaver specielt i større virksomheder, herunder drift af call centre og receptioner, postomdeling 

og scanning. Support services er primært en vigtig del af mange multiløsninger samt IFS kontrakter og 

repræsenterer i lavere grad en enkelt-service. 

Security services – 8 % 

I takt med det skærpede fokus på multi-løsninger og IFS er security services vokset fra at udgøre 4 % i 2006 

til at udgøre 8 % i 2013. Security services dækker adgangskontrol, løbende drift af alarmsystemer og daglig 

patruljering og vagt på ejendomme. 
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Facility management – 4 % 

Facility management, som repræsenterer det mindste forretningsområde i ISS, har ligget stabilt omkring 4-5 

%, og dækker forskellige former for konsulentydelser. 

Opsamling – udvikling på forretningsområder 

Ud fra ovenstående ses der en tydelig tendens til, at fordelingen mellem de forskellige forretningsområder 

bliver mere jævn. Dette er naturligvis i spænd med ISS’ strategi og udbredelsen af multi-løsninger og 

integrerede løsninger, som medfører, at ISS’ kunder ikke længere kun modtager rengøringsydelser, men 

også aftager andre af de 6 services. I figur 5 er vist udviklingen i omsætningen fordelt på henholdsvis 

single-services, multiservices og IFS. Her ses det også tydeligt, at multi-løsninger og IFS er vokset ganske 

betragteligt de seneste par år. En udvikling som forventes at fortsætte.  

 

Figur 5 – Udviklingen fordelt på single-services, multiservices og IFS 

 

Kilde: ISS’ årsrapporter og egen tilvirkning 
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IFS 14% 15% 16% 18% 19% 21% 23% 26%

Multi-services 15% 16% 16% 15% 16% 18% 17% 17%

Single-services 71% 69% 68% 67% 65% 61% 60% 57%
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Markeder 

Figur 6 – ISS’ geografiske omsætningsfordeling 

 

Kilde: ISS’ årsrapport 2013 og egen tilvirkning 

 

Som det er illustreret på figur 6, er ISS’ geografiske tilstedeværelse ganske omfattende. ISS’ markeder er 

inddelt i 7 geografiske regioner fordelt på 5 kontinenter.  Det klart største marked for ISS er Vesteuropa, 

som stod for mere end halvdelen af omsætningen i 2013. Storbritannien, Frankrig og Spanien stod for mere 

end 51 % af omsætningen på dette marked. Den næststørste region er Norden, som primært tæller de 

skandinaviske lande. Godt 21 % af den samlede omsætning kom fra denne region i 2013. Til trods for, at 

Norden og Vesteuropa, som tilsammen tæller lidt under ¾ af den samlede omsætning i 2013, er de to klart 

største regioner, viser nedenstående diagrammer, at de resterende regioner har vundet betragteligt indpas 

siden 2006. Vesteuropa har mistet næsten 10 %-point, relativt set, i perioden 2006-2013, mens Norden, som 

i 2006 udgjorde mere end en fjerdedel af den samlede omsætning, har oplevet et relativt fald i omsætningen 

på godt 6 %-point. Det er specielt Asien og Nordamerika, som har oplevet store vækstrater i omsætningen.  
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Figur 7 – Udviklingen i ISS’ geografiske omsætningsfordeling, 2006-2013 

 

Kilde: ISS’ Årsrapport 2006 og 2013 samt egen tilvirkning 

 

Den fremtidige udvikling i omsætningsvæksten på de respektive markeder, samt betydningen heraf, vil 

blive diskuteret indgående senere i afhandlingen.  

Påtænkt IPO i 2014 

Den 18. februar 2014 annoncerede ISS planerne om en børsintroduktion på NASDAQ OMX København39, 

hvilket ikke var første gang ejerne havde forsøgt sig med et exit fra deres investering i ISS. Tidligere havde 

ejerne mislykkedes med et salg af ISS til den britiske kapitalfond Apax, i 2007, som følge af kreditkrisen, 

og senere samme år måtte ISS opgive planerne om en børsnotering40. Tilsvarende så ejerne, i marts 2011, 

sig nødsaget til at droppe den påtænkte børsnotering i sidste øjeblik på grund af den store uro på 

aktiemarkederne i kølvandet på atomkatastrofen i Japan og krigen i Libyen41. Forinden, i slutningen af 2010 

og starten af 2011, havde ejerne ligget i forhandling med Apax om et salg af ISS42, som igen ikke blev 

realiseret. Den 17. oktober 2011 meddelte bestyrelsesformand i ISS, Ole Andersen, i en pressemeddelelse, 

                                                   
39 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 18 
40 http://www.business.dk/oekonomi/iss-vinder-kaploeb-om-foerste-boersnotering-i-aar  
41 http://www.business.dk/raadgivning/iss-dropper-boersnotering-i-sidste-oejeblik  
42 http://www.business.dk/raadgivning/iss-taet-paa-rekordsalg-til-britisk-kapitalfond  
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at ISS var blevet solgt til den dansk-britiske servicegigant G4S43 til en Enterprise Value på DKK 44,3 mia. 

Blot to uger senere afblæste G4S handlen44 som følge af utilfredshed fra G4S’ aktionærer omkring opkøbet.  

 

Den planlagte IPO i 2014 forventedes primært at bestå af udstedelse af nye aktier, med henblik på at opnå et 

bruttoprovenu45 på omkring DKK 8.036 mio., bl.a. til afbetaling46 af lån og kreditfaciliteter med udløb i 

2014, samt det fastforrentede 8,875% obligationslån47 med udløb i 2016. Udmeldingen om den påtænkte 

børsnotering medførte samtidig, at ratingbureau’erne Standard & Poors og Moody’s opgraderede deres 

rating af ISS fra henholdsvis BB/Positive Watch til BB og Ba3/Positive Review til Ba2/Positive Review48.  

 

Strategisk analyse 

I dette afsnit vil de ikke-finansielle value-drivers blive analyseret. Disse value-drivers, som forventes at få 

indflydelse på ISS’ fremtidige præstation og dermed værdien af selskabet, vil blive belyst på flere niveauer. 

I første omgang undersøges de overordnede eksterne faktorer, som forventes at influere ISS’ performance, 

igennem PESTEL-modellen. Det vurderes dog at teknologiske faktorer vil spille en begrænset rolle, hvorfor 

der ses bort fra denne parameter i analysen. PESTEL-analysen bliver fulgt op af en brancheanalyse, hvor 

Porters Five Forces er analyseværktøjet. Til slut sammenkobles den strategiske analyse i en SWOT analyse, 

hvor de væsentligste punkter fremhæves. 

PESTEL-analyse 

Politiske og lovgivningsmæssige faktorer  

Pengepolitik og renteniveau 

Som det fremgår af det seneste årsregnskab49, udgør ISS’ variabelt forrentede gæld, ved udgangen af 2013, 

DKK 20,5 mia. Heraf er DKK 13,056 mia. hedged. Det efterlader en gældspost på godt DKK 7,5 mia., hvor 

af størstedelen (DKK 6,2 mia.) er bundet op på Libor, mens den resterende del hægter sig til Euribor. 

                                                   
43 http://www.business.dk/raadgivning/iss-solgt-for-443-milliarder-kroner  
44 http://www.business.dk/raadgivning/g4s-aflyser-koebet-af-iss  
45 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 1 
46 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 68 
47 2016 Senior Subordinated Notes 
48 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 18 
49 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 128 

http://www.business.dk/raadgivning/iss-solgt-for-443-milliarder-kroner
http://www.business.dk/raadgivning/g4s-aflyser-koebet-af-iss
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Renteomkostningen på disse variabelt forrentede lån er fuldstændig afhængig af udviklingen i det generelle 

renteniveau, hvilket naturligvis sætter ISS i en relativt sårbar position. Stort set samtlige af ISS’ gældsposter 

kan øjeblikkeligt kræves betalt, hvis de kontraktuelle debt covenants overtrædes.50 Disse debt covenants 

dækker bl.a. over Cash Flow Cover og Interest Cover, som er direkte påvirket af ISS’ renteomkostninger.  

 

Kigger man på forventningerne til den fremtidige renteudvikling, lader der til at være bred enighed om, at 

renterne vil stige. Knap så enige er økonomerne i forhold til hvornår, og hvor meget, renterne vil stige. 

Grundet ECB’s tendens til lempelser, og de begrænsede rentestigninger i USA, spår Danske Bank en 

uændret 3-måneders Euribor rente, mens markedet forudser en lille stigning hen over året51. I forhold til den 

10-årige swaprente på Euribor forventer Danske Bank dog, i den nærmeste fremtid, en noget kraftigere 

stigning end det generelle marked. Ikke desto mindre er der enighed om, at de lange renter vil stige i den 

nærmeste fremtid i takt med at verdensøkonomien stabiliseres, hvilket er udtrykt gennem de opadgående 

forward renter. Dette gør sig også gældende på GBP og USD baserede renter52.  

 

Udover de rentestigninger, som kan forekomme på eksisterende gældsposter, som følge af generelle 

stigninger i renteniveauet og politisk indgriben, er der andre forhold som kan bevirke, at ISS kan løbe ind i 

højere finansieringsomkostninger. Specielt de seneste års fokus på skærpede kapitalkrav har medført 

stigende omkostninger til pengeinstitutterne, som sender regningen videre til låntagerne, herunder ISS. Så 

sent som i april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker, til dato, vedtaget i EU parlamentet. 

Reglerne, som trådte i kraft januar 201453, indebærer bl.a. større krav til pengeinstitutterne mht. egenkapital 

og likviditet. Der er en vis sandsynlighed for, at yderligere stramninger i kravene til pengeinstitutterne for 

fremtiden vil få en indvirkning på ISS’ finansieringsomkostninger. 

 

Som nævnt har ISS hedged en stor del af den variabelt forrentede gæld, hvilket naturligvis mindsker 

selskabets renterisiko i forhold til generelle rentestigninger. Derudover er det ISS’ politik at have en 

betragtelig kassebeholdning at trække på, ligesom man konstant tilstræber at have betydelige træk-

muligheder gennem diverse kredit-faciliteter54; dette netop med henblik på at efterkomme de fastlagte 

covenants. Ydermere er det fast politik i ISS’ Treasury Group, at 50 – 75 % af den længerevarende gæld 

                                                   
50 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 130 
51 Danske Bank Markets, Fixed Income Research, Februar 2014, s. 3 
52 Danske Bank Markets, Fixed Income Research, Februar 2014, s. 4-5 
53 Deloitte, Nye kapitalkrav til pengeinstitutterne, September 2013 
54 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 130 
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skal være fastforrentet55. Til trods for disse risikomindskende politikker, er det værd at have in mente, når 

den endelige værdi af selskabet skal bestemmes, at ISS’ cash flow og resultater generelt er udsat for en 

renterisiko, og det er meget sandsynligt, at ISS skal betale højere rentesatser på deres gældsposter i nær 

fremtid.  

 

Som det kort blev nævnt fik ISS en opgraderet rating oven på udmeldingen om børsnoteringen, hvilket alt 

andet lige, vil have en modvirkende effekt på rentebetalingen. Således vil ISS stå stærkere ovenpå 

kommende forlængelser samt etableringer af variabelt forrentede lån. Fremtidige rentebetalinger vil blive 

drøftet yderligere i WACC-afsnittet. 

Udliciteringer 

I 2013 udgjorde indtægter fra udliciteringsopgaver 13 % af den samlede omsætning og offentlige instanser 

var således ISS’ 3. største segment. Udliciteringsopgaver (public administration) anses af ISS som et nøgle-

forretningsområde i alle de I-lande, hvor virksomheden er repræsenteret 56 . Dvs. lande i Vesteuropa, 

Nordamerika og Australien. Man må derfor antage, at virksomheden ser gode vækstmuligheder i dette 

segment i disse områder. Grundet de økonomiske forhold som har gjort sig gældende siden 2007, har 

offentlige instanser i den vestlige verden dog måttet skære gevaldigt i budgetterne, hvilket har resulteret i 

færre ordrer til private virksomheder, herunder FM (Facility Management) industrien. Det må, alt andet 

lige, forventes at antallet af offentlige udliciteringer stiger i takt med en forbedring i økonomien og en 

samtidig bredere accept af udliciteringer generelt. Potentialet er i hvert fald ganske betragteligt, især i de 

europæiske lande, hvor offentlige instanser udgør en stor del af den samlede økonomi. I 2011 var det 

således kun 15 % af de offentlige institutioner herhjemme, som havde udliciteret alle opgaver, mens godt 23 

% ikke havde udliciteret en eneste opgave57. At FM  er under voldsom udvikling, bakkes op af COOR’s 

undersøgelse fra 2010 58 . Her fastslår man, at offentlige instanser i Norden halter efter de private 

virksomheder, når det kommer til benyttelse af FM og IFM, men at man forventer en fremgang i takt med, 

at synergierne, og de mulige omkostningsbesparelser, forbundet med IFM-løsninger anerkendes og 

accepteres. Over 50 % af samtlige adspurgte i undersøgelsen, herunder aktører på både det offentlige og 

private arbejdsmarked, forventede, at andelen af outsourcede servicefunktioner vil stige i de kommende år. 

 

                                                   
55 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 135 
56 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 22,25 & 27 
57 DI Service, Branchestatistik – Serviceindustrien 2011, s. 13 
58 www.coor.dk, Stærk tendens mod internationale FM-strategier, 2010. 

http://www.coor.dk/
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I Asien, Latin Amerika og Østeuropa spiller indtægten fra offentlige udliciteringer i øjeblikket ingen 

nævneværdig rolle og bliver heller ikke omtalt i årsrapporten fra 2013. Årsagen til dette skal formentlig 

findes i, at landene i disse regioner fortsat er under udvikling og at de offentlige instansers rolle, ikke på 

samme måde som i I-landende, er veldefinerede og effektive. De fleste lande i disse regioner er dog, i 

øjeblikket, i rivende udvikling hvad angår vækst og levestandard, og man kan således sagtens forestille sig, 

at de offentlige instanser synliggøres og forbedres hen over årene. Omsætningen fra Asien, Latin Amerika 

og Østeuropa udgjorde i 2013, samlet set, 17 % og det er disse områder den organiske vækst gennem de 

seneste år stammer fra. Det er derfor ikke uvæsentligt at have in mente, at udliciteringer fra offentlige 

instanser i disse regioner, for fremtiden, kan få en betydelig positiv indvirkning på ISS’ omsætningsvækst.  

Vækstmarkederne 

ISS har, de seneste år, kun formået at opnå fornuftige organiske vækstrater i Asien, Latin Amerika og 

Østeuropa. Det forventes også at omsætningen fra disse regioner, for fremtiden, vil spille en større rolle. 

Politisk stabilitet i disse lande er derfor meget afgørende for den fremtidige omsætning i ISS. Uroen i 

Østeuropa kan således tænkes at få en indvirkning på ISS’ indtjening på dette marked. Eksempelvis 

mærkede Carlsberg, som har store aktiviteter i Østeuropa, et markant dyk i aktiekursen oven på 

urolighederne, som forventes at påvirke indtjeningen i selskabet59. Mange lande i Latin Amerika og Asien, 

herunder BRIK-landene, som for fremtiden vil opleve store vækstrater, er fortsat præget af en stor grad af 

politisk ustabilitet, uigennemsigtighed og korruption. Det kan få stor indvirkning på ISS’ forretninger på 

disse markeder, i tilfælde af at der skulle opstå uforudsete politiske hændelser.  

 

Udover deciderede skandaler, eller kontroversielle begivenheder fra politisk side, er ISS ligeledes 

påvirkelig over for lovgivningsmæssige ændringer, som måtte opstå. ISS nævner således det regulatoriske 

miljø som en risikofaktor, herunder love og regler angående ansættelsesvilkår, kundebeskyttelse og skat60. 

ISS beskæftigede, i 2013, godt 534.000 medarbejdere61 og lønomkostninger er, uden sammenligning, den 

største og mest afgørende omkostningspost for ISS, hvorfor lovgivningsmæssige ændringer, vil kunne 

hæmme ISS’ fleksibilitet mht. afskedigelse, ansættelse og aflønning. Disse udfordringer gør sig naturligvis 

også gældende på de vestlige markeder, omend i lavere grad.  

 

                                                   
59 http://investor.borsen.dk/artikel/1/277895/aktier_politisk_uro_sender_c20_i_minus.html 
60 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 60 
61 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 106 
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48 % af den samlede arbejdsstyrke i ISS er beskæftiget i Emerging Markets, hvor lønningerne kan holdes 

på et meget lavt niveau i sammenligning med de vestlige markeder. I takt med at økonomien og 

levestandarden i disse regioner forbedres, er det dog en naturlig følge, at der vil komme mere fokus på 

borgernes velstand i form af minimumskrav fra myndigheder, overenskomster, fagforeninger mv., hvilket 

vil indebære, at ISS vil realisere større udgifter til de ansatte. Der er dog også en vis sammenhæng mellem 

velstand og produktivitet og således vil de højere lønninger, i en vis grad, efterfølges af mere effektiv 

arbejdskraft.   

 

ISS forsøger at imødegå trusler fra begivenheder på fjernmarkeder ved at have en decentraliseret 

organisation, hvor man er repræsenteret med lokale managers, som kender til de pågældende markeder, de 

befinder sig på, netop for at undgå, eller mindske, politiske og lovgivningsmæssige konflikter. Ydermere er 

ISS repræsenteret i så mange uafhængige regioner, at den medfølgende risikospredning begrænser de 

eventuelle tab, som måtte opstå som følge af politiske eller juridiske problemer. Generelt må man også 

konstatere, at fjernmarkederne, gennem de seneste årtier, har åbnet op for en mere venlig og liberal tilgang 

til forretninger med virksomheder fra den vestlige verden; en udvikling som forventes at fortsætte. Det er en 

udvikling, som ISS har nydt godt af i forbindelse med ekspansioner de foregående år, og en udvikling man 

må forvente har en positiv indvirkning på fremtidige opkøb og forretningsudvidelser. 

Økonomiske Forhold 

Ligesom de fleste andre virksomheder i serviceindustrien, afhænger ISS’ omsætning og rentabilitet af den 

økonomiske udvikling på de markeder, de opererer på. BNP er således en væsentlig størrelse, når ISS’ 

forventede fremtidige omsætning skal vurderes. Dette synspunkt deles også af ledelsen i ISS, og i 

årsrapporten fra 2013 nævnes makroøkonomien som en risikofaktor og man ser en stor korrelation mellem 

den økonomiske udvikling og performance i selskabet62.  

 

Den overordnede organiske vækst, som udtrykker væksten eksklusiv opkøb og frasalg samt 

valutakursudsving, udgjorde i 2013 4,3 %63. Den organiske vækst stammer hovedsagligt fra Emerging 

Markets, som omfatter Asien, Østeuropa, Latinamerika, Israel og Tyrkiet. I disse regioner udgjorde den 

organiske vækst 11 %. I Nordamerika og Nordeuropa voksede man organisk med henholdsvis 2 % og 1 %. 

Isoleret set er Asien, som udgør 10 % af den samlede omsætning i ISS, klart det hurtigst voksende marked 

                                                   
62 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 60 
63 ISS A/S, Annual Report, 2013, s. 9 
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med organisk vækst i 2013 på 15 %. I 2012 var den organiske vækst i Asien ligeledes 15 %. Til 

sammenligning var der ingen andre regioner, som voksede med tocifrede vækstrater i hverken 2012 eller 

2013. Grundet den betragtelige organiske vækst, er det asiatiske marked vokset fra at udgøre 6 % af den 

samlede omsætning i koncernen i 2006, til at udgøre 10 % i 2013. Årsagen til at væksten på det asiatiske 

marked er særlig interessant er, at ISS på dette marked har opnået den højeste driftsmargin de foregående 5 

år.  

 

Tabel 1 – Driftsmarginer fordelt geografisk 

 

Kilde: ISS’ årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel har det asiatiske marked performet stabilt og kontinuerligt med en 

driftsmargin64 på 7,5% - 8%. Til sammenligning har koncernens gennemsnitlige driftsmargin ikke været 

over 6,5% og har i øvrigt været dalende i hele perioden. ISS’ evne til at vokse på det profitable asiatiske 

marked, vil derfor være afgørende for selskabets præstation i fremtiden.  

 

Vækstudsigterne i Asien ser ganske lovende ud. Således spås Asien til, igen, at opleve de højeste vækstrater 

på verdensplan. For Indien og Kina, som udgør næste en fjerdedel af ISS’ asiatiske segment, forudser IMF 

vækstrater på henholdsvis 5,5% og 7,6% i 2014, samt 7,0% og 7,3% i 201565. I 2014 vil ”Developing East 

Asia” vækste med 7,1%66. Antaget korrelationen mellem den økonomiske udvikling i de enkelte lande og 

ISS’ organiske vækst, hvilket historisk set har været velbegrundet, vil Asien komme til at spille en mere 

afgørende rolle år for år. Noget som, ud fra den historiske performance på dette marked, vil hæve 

koncernens samlede rentabilitet. Omvendt er væksten i Norden, som er det næstmest rentable marked, stort 

                                                   
64 Operating profit before other items 
65 World Economic Outlook, Oktober 2013 
66 http://www.bloomberg.com/news/2014-04-07/asia-developing-economies-to-grow-at-slower-pace-as-china-cools.html 

2009 2010 2011 2012 2013 Middel

Western Europe 5,30% 5,80% 5,80% 6,10% 6,00% 5,80%

Nordic 7,40% 7,10% 7,00% 6,70% 7,40% 7,12%

Asia 7,50% 7,50% 8,00% 7,70% 7,60% 7,66%

Pacific 6,90% 6,60% 6,50% 5,20% 5,00% 6,04%

Latin America 6,30% 5,80% 5,90% 2,40% 3,90% 4,86%

North America 5,30% 5,00% 3,40% 4,30% 2,90% 4,18%

Eastern Europe 6,80% 7,10% 6,50% 6,40% 6,60% 6,68%

Overall 5,60% 5,80% 5,70% 5,60% 5,50% 5,64%
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set stillestående. Væksten for de skandinaviske lande ligger således mellem 1,3 – 2,5% for 201467, hvorfor 

man må forvente, at omsætningsandelen fra disse lande ikke vil vokse synderligt, måske snarere falde en 

smule. Det samme gør sig gældende for det nordamerikanske marked og det australske marked68, som vil 

opleve beskedne vækstrater i forhold til Asien. Det virker sandsynligt at de vestlige markeder og Australien 

vil miste omsætningsandele til fordel for Asien, hvilket vil gavne koncernens rentabilitet.  

 

Latinamerika må også forventes at vokse en smule i forhold til omsætningsandel. I Latinamerika har ISS 

oplevet en organisk vækstrate på 7 % de 2 foregående år, og regionen står til fremtidige BNP-vækstrater, 

der ligger et sted mellem de vækstrater som henholdsvis Asien og de vestlige markeder vil opleve69. 

Desværre har driftsmarginen på det Latinamerikanske marked været noget svingende, og de seneste 2 år har 

man således oplevet, at rentabiliteten har ligget væsentligt under koncernens gennemsnit. ISS’ evne til at 

hæve driftsmarginen i Latinamerika bliver derfor meget afgørende for, hvorvidt den fremtidige vækst på 

dette marked vil give sig udslag i bedre performance for koncernen. I 2012 igangsatte man restruktureringer 

i Latinamerika, som har medført, at man har lukket flere urentable kontrakter70. Det har resulteret i en 

forbedring i driftsmarginen på 1,5%-point i 2013 i forhold til året før. En fortsat forbedring er dog 

nødvendig. Udviklingen på det asiatiske marked forventes dog at få større indflydelse på koncernens 

samlede performance, da det er her de højeste vækstrater vil finde sted i den nærmeste fremtid.  

Valutakurser 

Grundet ISS’ omfangsrige tilstedeværelse har udviklingen i valutakurserne en stor indflydelse på selskabets 

resultater. Da samtlige led i afsætningsprocessen tager sig ud i det pågældende land, hvor kunden befinder 

sig, er transaktionsrisikoen dog meget begrænset, eftersom både omkostninger og indtægter opgøres i 

samme møntenhed71. Derimod er koncernen udsat for en markant translationsrisiko. Denne risiko opstår, 

fordi store dele af indkomstgenereringen finder sted på udenlandske markeder og når resultaterne skal 

oversættes til danske kroner, har forholdet mellem kronen og den pågældende udenlandske valuta stor 

betydning. En styrkelse af kronen vil således medføre, at resultatet fra andre markeder må nedskrives og 

vica versa. Resultater fra regioner, som benytter Euroen som møntfod, vil naturligvis kun lide en begrænset 

translationsrisiko, grundet fastkursaftalen over for kronen. Resultater fra Emerging Markets, herunder især 
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69 World Economic Outlook, 2014, tabel 1. 
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Asien, som for fremtiden vil spille en større rolle i ISS jf. tidligere diskussion, vil derimod være meget 

afhængige af valutakursudviklingen. 

 

I 2013 resulterede udviklingen på valutamarkederne i en overordnet forringelse af omsætningen på 3,3%, 

svarende til et fald på godt DKK 2,1 mia.72. Driftsresultatet blev påvirket negativt med DKK 126 mio. I 

årsrapporten fra 2013 har man udarbejdet en sensitivitetsanalyse med udgangspunkt i nogle procentuelle 

ændringer i vigtige valutaer, som man finder realistiske. Analysen viser, at omsætningen kan påvirkes med 

op til DKK 4,46 mia., mens driftsprofitten kan svinge med DKK 278 mio. Anden indkomst kan ændre sig 

med godt DKK 1,1 mia. som følge af valutakursudviklingen. Størstedelen af finansieringen finder dog sted i 

Euro, hvilket mindsker valutakursindflydelse.  

Socialkulturelle forhold 

Udviklingen i holdningen til outsourcing af driftsområder, som ikke ligger inde for kerne-kompetencerne i 

private såvel som offentlige virksomheder, er den altoverskyggende faktor i forhold til ISS’ fremtidige 

udvikling. Til trods for, at FM og IFM i I-landende, for få år siden, spåedes stor fremdrift73, må man 

konstatere, at de organiske vækstrater, som ISS har oplevet på disse segmenter, fortæller en noget andet 

historie. Det skyldes hovedsaligt, at mange virksomheder, grundet den økonomiske stilstand de seneste 5-6 

år, ikke har haft mod på, eller overskuddet til, at foretage så markante ændringer i den daglige drift, men har 

derimod måttet se sig nødsaget til at foretage nedskæringer inden for daglig administration.  

 

Mange økonomiske prognoser peger i retning af, at økonomien er ved at vende7475, hvilket på ny vil skabe 

det ressourcemæssige råderum, som det kræver at tænke nyt og foretage markante ændringer. ISS peger i 

deres seneste årsrapport på forskellige nøglefaktorer, som vil komme til at påvirke selskabet i en gunstig 

retning. Bl.a. spår ISS en stigning inden for outsourcing af FM og ligeledes forudser man en trend mod 

benyttelse af IFM-løsninger76. Dette gælder både på det private arbejdsmarked og i den offentlige sektor. 

Fremgangen i økonomien i kombination med, at ønsket om at opnå synergier og stordriftsfordele inden for 

ikke-kerne områder i virksomhederne udbredes, vil utvivlsomt kunne gavne ISS’ vækstmuligheder for 

fremtiden. 
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Demografi 

Den demografiske udvikling i specielt I-landende har umiddelbart to modsatrettede effekter for ISS. 

Fødselsraten er historisk lav77, og samtidig vokser antallet af pensionister i takt med, at den forventede 

levealder stiger78. Kombinationen gør, på den ene side, at udbuddet af arbejdskraft falder relativt set, hvilket 

vil presse lønniveauet op. Da lønomkostninger, som tidligere nævnt, er den vigtigste omkostningspost for 

ISS, kan dette få afgørende indflydelse på rentabiliteten. På den anden side betyder stigningen i antallet af 

ældre mennesker, og stigningen i forventet levealder, at efterspørgslen, efter de services som ISS udbyder, 

vil stige. I 2013 udgjorde omsætningen fra healthcare industrien 11 %. Dette tal må forventes at stige. 

Ligeledes vil offentlige plejehjem og sygehuse formentlig se sig nødsaget til at outsource flere opgaver, 

såsom rengøring og catering, i takt med at byrden, som skal forsørges, vokser 79 . Den demografiske 

udvikling repræsenterer altså glimrende vækstmuligheder. Det faktum at sundhedssektoren er voksende, 

ikke kun i Danmark, men på globalt plan, er også med til at øge fokus på området. De senere år har der 

således været flere episoder omkring mangelfuld kvalitet af forskellige services, som leveres til 

hospitalerne, herunder rengøring80. Det vil medføre skærpede krav for fremtidens leverandører af facility 

services. For mange mindre udbydere vil dette formentlig kunne resultere i, at man ikke længere kan 

konkurrere med de store udbydere, som, alt andet lige, vil have lettere ved at efterkomme eventuelle 

minimumskrav grundet primært større kapital. Et dalende udbud vil presse priser på facility services op, 

hvilket naturligvis vil gavne ISS’ resultater for fremtiden.  

Miljø 

Der har de seneste år været fokus på virksomheders negative indflydelse på klimaforandringer og miljøet. 

For at undgå at ISS havner i negativt rampelys, er det afgørende konstant at udvise respekt og interesse for 

miljøet. Det er da også tilfældet for ISS, som i deres CSR-program pointerer flere initiativer, som er 

igangsat med henblik på at reducere de miljømæssige konsekvenser af driften, herunder Green Cleaning 

Tool og Green offices programme, som har fokus på de kemikalier og produkter, der benyttes, samt 

energiforbrug fra henholdsvis kundernes drift og ISS’ interne drift81. Generelt har ISS stor fokus på miljøet, 

hvilket skinner igennem i deres årsrapporter. Det vurderes derfor, at eventuelle risici, i forhold til negativ 

miljømæssig omtale, er begrænsede. 

                                                   
77 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Europa-dor-langsomt-ut-6399019.html 
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80 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/24/100942.htm 
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Klimaforandringer har medført kraftigere vejrudsving og flere naturkatastrofer, som vil øge efterspørgslen 

efter property services. ISS har dog de seneste år frasolgt flere afdelinger for damage control og pest 

control 82 83  grundet forretningsområdernes dårlige performance; en udvikling, som ventes at fortsætte 

eftersom disse forretningsområder benævnes ”Non-core activities”. Klimaforandringer forventes derfor ikke 

at udgøre nogen større mulighed for ISS i fremtiden. 

Opsamling på PESTEL-analysen 

ISS’ daglige drift er forbundet med store risici grundet den betydelige gearing, samt den omfattende handel 

med valuta, både gennem gældsafdrag og finansiering af den daglige drift. Det må forventes, at 

finansieringsomkostningerne vil stige som følge af fremtidige rentestigninger, samt øgede krav til 

pengeinstitutterne, ligesom voldsomme valutakursudsving kan præge performance.  

 

Flere udliciteringer i det offentlige, og en generel tendens mod outsourcing af ikke-kerneområder samt en 

tendens mod skræddersyede multi-løsninger, både privat og offentligt, repræsenterer store muligheder for 

ISS’ omsætningsvækst. En voksende offentlig sektor i udviklingslandene udgør ligeledes en stor mulighed 

for ISS’ fremtidige omsætning. 

 

Den fortsatte organiske vækst i Asien er afgørende, da Asien er det mest profitable marked. Alt peger på, at 

Asien vil opleve de største økonomiske vækstrater de kommende år, og det er helt sikkert noget, som ISS 

kan og vil drage fordel af. Det næststørste vækstmarked er Latinamerika. Her er det afgørende, at man får 

løftet performance, hvis den økonomiske vækst skal komme ISS til gode. BNP-udsigterne på de resterende 

markeder er begrænsede de næste år frem, og derfor bliver specielt Asien og Latinamerika afgørende 

markeder.  
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Porters Five Forces 

Nuværende konkurrencesituation og truslen fra nye udbydere 

Overordnet set er markedet for facility services præget af en stor grad af fragmentering og relativt beskedne 

adgangsbarrierer84. Begrundelsen for de beskedne adgangsbarrierer skal findes i, at der er begrænsede krav 

mht. investeringer i forbindelse med opstart af virksomhed, når man ser på udbud af enkeltservices. For 

rengøring, som repræsenterer ISS’ største forretningsområde, såvel som for de fleste andre services, udgør 

arbejdsstyrken det vigtigste aktiv og der er således ikke, som sådan, nogen fordel forbundet med at være en 

stor, veletableret spiller med kapital i ryggen. For lokale er det således relativt let at indtræde, og udtræde, 

uden store risici eller exit-omkostninger, da størstedelen af arbejdsstyrken er ufaglært og relativt nem at 

tiltrække og afskedige. Små lokale udbydere kan ligefrem have en fordel i forhold til store internationale 

selskaber, som ønsker at ekspandere til nye markeder, netop på grund af den kulturelle og lokale know-how, 

samt fleksibilitet, som en lokal vil være i besiddelse af. Derudover er der den risiko, at små lokale udbydere, 

især i udviklingslandene, vil kunne bøje, eller ligefrem overskride, lovgivningen i forhold til 

ansættelsesvilkår, hvilket vil give dem en klar fordel i forhold til at holde lønomkostningerne på et minimalt 

niveau. Det er en risiko som ISS ikke vil løbe, eftersom det kunne få katastrofale følger for selskabets 

renomé, ligesom man har set det før i mange internationale selskaber af ISS’ størrelse og omfang.   

 

Til trods for at adgangsbarriererne er begrænsede, gør branchens intense konkurrence og beskedne 

afkastmuligheder det til et relativt uattraktivt marked for nye udbydere, især for store ikke-etablerede 

spillere.  Dette er også årsagen til, at de store etablerede spillere, herunder specielt ISS, har valgt at føre en 

så omfattende opkøbsstrategi i modsætning til at ekspandere organisk. Det giver nemlig direkte adgang til 

allerede etablerede kundelister og arbejdskraft på de små lokale markeder. 

 

Det er dog imidlertid en anden historie som gør sig gældende, når det drejer sig om de større private og 

offentlige segmenter, som efterspørger multiservices eller integrerede løsninger (IFM/IFS). Her er 

adgangsbarrierer, i form af teknisk know-how, kapacitet, image og kundeporteføljer, med til at begrænse 

tilstrømningen af nye udbydere. Det er også inden for dette område, at ISS for fremtiden vil forsøge at 

differentiere sig, og man satser benhårdt for at vinde en større del af markedet. Som tidligere påpeget, 

mener man fra ledelsens side, at man vil opleve et gradvist skift fra efterspørgsel af enkeltservices til 
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efterspørgsel efter integrerede løsninger. Dette bakkes også op af en analyse udarbejdet af Frost og Sullivan, 

som mener at integrerede løsninger vil blive mere udbredte, især i den offentlige sektor85. Konkurrencen, 

globalt set, på IFM domineres af store internationale selskaber. De 6 største udbydere af IFM besad i 2011 

næsten 22 % af det samlede marked86 og antallet af udbydere af integrerede løsninger udgør blot en brøkdel 

i forhold til antallet af udbydere af FM (enkeltservices). På markedet for FM sidder de 6 største udbydere 

kun på 10 % af det samlede marked. Konkurrencen er altså væsentligt mindre intens på markedet for IFM. 

 

Til trods for den noget mildere konkurrencesituation på IFM-markedet, samt ISS’ gode omdømme, er det 

dog værd at notere sig, at ISS, i børsprospektet, skriver følgende angående konkurrencesituationen:  

 

”Although we seek to differentiate our services from our competitors by focusing on providing IFS solutions 

tailored to individual customer needs in selected markets and customer segments, we may not be successful 

in reducing the effects of competition. Competition may intensify if single service providers begin to offer 

IFS. In addition, certain of our competitors may also be willing to underbid us, reduce staffing costs, accept 

lower profit margins or expend more in capital to obtain or retain customers”.87  

 

Man frygter altså fra ledelsens side, at konkurrencen på IFS kan intensiveres for fremtiden, hvilket 

selvfølgelig vil kunne få afgørende indflydelse på marginerne i selskabet.  

 

Adgangsbarriererne på markedet for FM/FS (enkeltservices) må karakteriseres som værende lave, men dette 

område vil ikke være omdrejningspunktet for ISS fremover. Markedet for integrerede løsninger er i 

øjeblikket, og forventes for fremtiden fortsat at ville være, svært for nye udbydere at få foden indenfor, til 

trods for, at ISS omtaler risikoen for at flere udbydere kan blande sig. Dette begrundes primært med, at de 

etablerede spillere, herunder ISS, har en betydelig first mover advantage, dels i form af kompetent og 

erfaren ledelse, men også i forhold til de stærke forhold de etablerede IFM-virksomheder har til store 

kunder. 
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Truslen fra kunder 

I 2011 havde ISS mere end 200.000 forskellige kunder i porteføljen88 og der har i de seneste 3 år ikke været 

nogen enkeltkunde, som har stået for mere end 10 % af omsætningen89. Denne kundespredning betyder, alt 

andet lige, at ISS ikke står eller falder med afgangen af nogen enkeltkunde, hvilket styrker ISS’ position. 

Den omfattende kundeportefølje spænder over vidt forskellige kunder; private virksomheder i alle 

størrelser, såvel som forskellige offentlige instanser. De enkelte segmenters forhandlingsstyrke over for ISS 

afhænger primært af de omkostninger, de vil realisere i forbindelse med at skulle skifte til en ny udbyder 

(switching costs). 

 

Betragter man enkeltvis de services som ISS udbyder, må det konstateres, at der ikke er de store muligheder 

for at differentiere sig synderligt, af den simple årsag, at det er relativt standardiserede tjenesteydelser. 

Specielt rengøring og ejendomsservices, som tilsammen udgjorde godt 70 % af den samlede omsætning i 

201390, er forretningsområder, inden for hvilke der er begrænsede muligheder for differentiering. Dette 

understreges af de beskedne profitmarginer, der hentes, samt det store udbud. Prisen er således den vigtigste 

parameter. Markedet for rengøring er, som nævnt, fragmenteret og mange små lokale udbydere er med til at 

intensivere konkurrencen, hvilket også er hovedårsagen til, at omsætningen fra rengøring er faldet relativt 

set; fra at udgøre 57 % af den samlede omsætning i 2006, udgjorde omsætningen fra rengøring 49 % i 2013. 

Omsætningen fra property services er faldet med 3 %-point i samme periode. ISS’ større fokus på de 

resterende forretningsområder, som fra 2006-2013 samlet set er vokset i omsætningsandel med 11 %-point, 

er udtryk for, at konkurrencen inden for rengøring og property services er skarp. Der er således voldsomt 

pres på priserne, og det efterlader kunderne med en betragtelig forhandlingskraft. Generelt står kunderne 

stærkt i forhold til prisfastsættelsen på enkeltservices, grundet det store udbud fra såvel små lokale 

virksomheder som store internationale, samt muligheden for at oprette in-house løsninger. 

 

ISS’ markante fokus på at skabe stærke kundeforhold, igennem levering af langvarige integrerede løsninger, 

er en måde hvorpå selskabet forsøger at sætte sig selv i en uundværlig nøgleposition hos kunderne. Det vil 

nemlig efterlade kunden med væsentlige switching costs i forhold til en situation, hvor blot en enkelt 

service skal opsiges og erstattes. Siden 2006 er omsætningsandelen, fra enkeltservices, faldet med 14 %-

point til fordel for multiservices og IFS, som er steget med henholdsvis 2%-point og 12 %-point. Denne 
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udvikling, som forventes at fortsætte, vil gradvist give ISS større forhandlingsmagt, fordi konkurrencen 

inden for integrerede løsninger og multiløsninger er væsentlig mindre. Dette understreges også af, at 

driftsmarginen på IFS-kontrakter ligger på 6-7 %, når der ses bort fra ekstraordinære poster91, i mod 

koncernens samlede driftsmargin som over de seneste år har ligget mellem 1,4 – 4 %.  

Truslen fra leverandører 

Som tidligere nævnt udgør lønudgifter den største og mest afgørende omkostningspost for ISS, hvorfor 

arbejdsstyrken er ISS’ primære ”leverandør”. Størstedelen af arbejdsstyrken består af ufaglærte, som, 

ceteris paribus, vil stå dårligt i en forhandlingssituation, grundet et stort udbud af arbejdskraft. Specielt i 

kriseramte tider vil udbuddet være markant større end efterspørgslen, hvilket vil stille ISS, såvel som andre 

udbydere af serviceydelser, stærkt i forhold til lønforhandlinger og ansættelsesvilkår. I de mere velstillede 

økonomier, hvor uddannelsesniveauet er højt, udgør den ufaglærte del af den samlede arbejdsstyrke en 

mindre andel, hvorfor forhandlingssituationen her vil være noget ringere, omend den stadig er tilstede. I 

disse tider oplever ISS en gunstig position over for de ansætte. I takt med en forbedring i økonomien, og en 

stadigt voksende velstand i udviklingslandende, må det dog forventes, at positionen forringes en smule og 

da marginerne i ISS er fuldstændigt afhængige af udviklingen i lønniveauet, kan små stigninger være 

altafgørende. Forhandlingskraften ligger dog for nu, og de kommende år, hos ISS og det forventes ikke, at 

der ændres synderligt på dette forhold.  

Andet input 

Omkostninger til leverandører af diverse maskiner og rengøringsmidler, som udgør den sekundære del af 

ISS’ input, har de seneste år udgjort knap 9 % af den samlede omsætning jf. den senere common size 

analyse, og er således af væsentlig mindre betydning end lønomkostninger. Ydermere tæller ISS mere end 

5.000 leverandører, hvilket begrænser den enkelte leverandørs forhandlingsposition over for ISS. Da ISS 

tilmed har en så omfattende størrelse, og efterspørger så store mængder af de pågældende produkter, er ISS 

formentlig en kunde, som de fleste af de eksisterende leverandører ikke ønsker at skille sig af med. ISS står 

derfor stærkt over for leverandørerne, i modsætning til mange mindre udbydere af identiske services, som 

ikke på samme måde vil opleve skalafordele. 
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Substitutter 

I forhold til FM foreligger der, som sådan, ikke nogen klassisk substitut. De virksomheder som outsourcer 

ikke-kerneområder, såsom rengøring og security, kan alternativt vælge selv at stå for driften af disse, altså 

såkaldt in-housing, hvilket der, som tidligere omtalt, stadig er en lang række virksomheder, der gør på flere 

områder. Som det også blev omtalt under PESTEL-analysen, forventes det, at IFM-løsninger for fremtiden 

vil blive mere udbredt, ligesom flere og flere virksomheder, samt offentlige instanser, vil påbegynde 

outsourcing på flere områder i takt med, at økonomien og forventningerne til fremtiden forbedres. Den 

teknologiske udvikling kan være medvirkende årsag til, at der på længere sigt lanceres nye avancerede 

løsninger i form at maskiner, som kan være med til, helt eller delvist, at erstatte den manuelle arbejdskraft. 

Nok vil en sådan udvikling ændre FM-branchen radikalt, men der er dog ikke noget der taler imod, at ISS 

kan være med på en eventuel forandring og således selv implementere nye løsninger, med henblik på at 

effektivisere driften. ISS vil sågar have en fordel, grundet virksomhedens størrelse og erfaring. Alt i alt 

forventes substitutter, i form af eventuelle nye robotter/maskiner og in-house løsninger, ikke at præge 

udviklingen i ISS i nævneværdig grad. 

 

Opsamling på Porters Five Forces 

Konkurrencen på markedet for FM enkeltservices er betydeligt skarpere end inden for IFM og 

multiløsninger, hvorfor ISS også er i gang med et skift herover. ISS besidder, sammen med de øvrige store 

udbydere af IFM og multiløsninger, betydelige fordele og således er det svært for nye konkurrenter at 

komme ind på markedet, hvorfor det må forventes, at der fortsat kan hentes fornuftige marginer i fremtiden. 

 

I forhold til kunderne står ISS stærkt, grundet den mangfoldige og omfangsrige kundeliste. ISS er således 

ikke afhængig af nogen enkeltkunder, hvilket stiller dem stærkt. I takt med at ISS vinder store kontrakter på 

integrerede løsninger i multinationale selskaber, sætter ISS sig i en nøgleposition, som for alvor styrker ISS 

i forhold til fremtidige kontraktforhandlinger. ISS har et stærkt renomé, og at selskabet i 2013 vandt prisen 

som årets outsourcing provider, er noget som helt sikker vil gavne selskabet i forhold til at indhente nye 

store kontrakter i fremtiden92. 
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Lønningerne udgør den vigtigste omkostningspost for ISS og derfor bliver udviklingen i arbejdsudbuddet, 

samt lovgivningen på området, i form af ansættelseskrav og krav til minimumslønninger, altafgørende for 

ISS’ fremtidige performance. Det må forventes, at lønningerne vil være opadgående de kommende år, 

specielt i udviklingslandene, hvor velstanden er stødt stigende. Disse lønstigninger forventes dog, i stor 

grad, at følges med en stigning i effektiviteten.  

Sammenfatning af den strategiske analyse 

Nedenfor er de vigtigste punkter fra den strategiske analyse fremhævet i en SWOT-analyse. Punkterne er 

opdelt i henholdsvis de interne og eksterne faktorer, som forventes at påvirke ISS’ fremtidige performance. 

Ydermere er det specificeret, hvordan de enkelte faktorer forventes at kunne påvirke selskabet.  

SWOT 

Tabel 2 – SWOT-analyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Styrker Påvirker
Stærkt brand (Best service provider 2013) Kundetilgangen (omsætningsvækst)

Omfangsrig tilstedeværelse Kundetilgangen samt risikospredning

Begrænset afhægighed af enkeltkunder og leverandører Risikospredning

Større fokus på optimering af driften Profitabiliteten

Stadigt større fokus på IFM løsninger og store kontrakter Profitabiliteten

Stor erfaring Kundetilgangen og profitabiliteten

Svagheder Påvirker
Store lønomkostninger Profitabiliteten
Stor rente- og valutarisici Profitabiliteten

Utilfredsstillende marginer Profitabiliteten

Mange urentable segmenter (Latin Amerika) Profitabiliteten

Muligheder Påvirker

Generel trend mod outsourcing af FM Kundetilgangen

Generel trend mod multiløsninger Profitabiliteten og omsætningen

Økonomisk vækst på det Asiatiske marked Profitabiliteten og omsætningen

Voksende offentlig sektor i udviklingslandene Kundetilgangen
Lavt renteniveau Profitabiliteten

Demografisk udvikling, flere ældre som skal forsørges Kundetilgangen

Trusler Påvirker
Økonomisk stilstand Kundetilgangen

Stigende renter og uheldige udviklinger på valutamarkederne Marginerne

Stigende lønomkostninger og skærpede ansættelsesvilkår i I-landene Marginerne

Skærpet konkurrence på IFM Profitabiliteten og omsætningen

Tendens til in-house løsninger Omsætningsvækst

Lave adgangsbarrierer på FM Profitabiliteten og omsætningen
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Regnskabsanalyse 

Til brug for den senere værdiansættelse af ISS vil der, i det følgende, blive foretaget en regnskabsanalyse af 

ISS, hvor ISS’ finansielle performance under kapitalfondsejerskabet, i perioden 2006-201393, vil blive 

undersøgt. Generelt er regnskaber opbygget på en sådan måde, at både resultatopgørelsen og balancen 

indeholder poster, der blander operationelle og finansielle aktiviteter sammen, hvorfor der ikke er nogen 

naturlig separation af driften og finansieringen. Da værdiskabelsen i et selskab primært sker gennem 

selskabets drift, mens finansieringen støtter op om driften, er det derfor nødvendigt at foretage en 

reformulering af resultatopgørelsen og balancen 94 . En reformulering vil skabe fundamentet for 

rentabilitetsanalysen, baseret på finansielle nøgletal, med udgangspunkt i Du Pont modellen. I forbindelse 

med udarbejdelsen af de finansielle nøgletal, skal der tages højde for eventuel støj i regnskabet, og 

korrigeres for denne, så den ikke fører til potentielt vildledende konklusioner i forhold til den senere 

budgettering.  

 

Reformulering af resultatopgørelsen 

I den analytiske resultatopgørelse95 er det nødvendigt at klassificere samtlige poster som enten operationelle 

eller finansielle med henblik på at udlede Net Operating Profit after Tax (NOPAT). I nogle tilfælde kan der 

opstå udfordringer i forhold til at klassificere regnskabsposterne, da klassificeringen afhænger af en række 

selskabsspecifikke faktorer, samt skønsspørgsmål. Følgende poster er derfor nødvendige at diskutere i 

forhold til den analytiske resultatopgørelse: 

 

 Resultatandele efter skat i associerede virksomheder 

 Andre indtægter & omkostninger 

 Skatteskjold på nettofinansielle omkostninger 

 Anden totalindkomst 

                                                   
93 Al regnskabsrelateret rådata findes i bilag 1-4 
94 Petersen & Plenborg, 2012, s. 68 
95 Den analytiske resultatopgørelse kan findes i bilag 5 
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Resultatandele efter skat i associerede virksomheder 

Med udgangspunkt i noterne i ISS’ årsrapporter vurderes associerede selskaber at operere inden for samme 

forretningsområder som ISS, og posten klassificeres derfor som operationel. Den dertilhørende post i 

balancen, Kapitalandele i associerede virksomheder, klassificeres derfor ligeledes som en del af driften i 

den analytiske balance. Da resultatandele efter skat i associerede virksomheder, i ISS’ koncernregnskab, er 

indregnet som ISS’ andel af disse selskabers resultat efter skat, og ikke før skat, er det nødvendigt at 

estimere resultatet før skat af kapitalandele fra associerede selskaber. I den analytiske resultatopgørelse er 

posten Skat af resultat i associerede virksomheder derfor oprettet96, således at ISS’ EBIT, som er et før-skat 

resultatmål, tillægges et estimat for de associerede virksomheders før-skat resultat.    

Andre indtægter & omkostninger 

Andre indtægter og omkostninger består primært af transitoriske poster og omkostninger, der relaterer sig til 

restrukturering. De transitoriske poster dækker bl.a. over omkostninger i forbindelse med påtænkt 

børsnotering eller exit, regnskabsmæssige uregelmæssigheder i koncernen, medarbejderrelaterede søgsmål 

og omkostninger relateret til ændringer i ejerskabet i 2005. Da de transitoriske poster, i sagens natur, ikke 

betragtes som tilbagevendende, er disse taget ud af den analytiske resultatopgørelse97, således at de ikke 

skaber støj i forhold til rentabilitetsanalysen af ISS’ kernedrift, samt den efterfølgende budgettering. 

Restrukturering dækker bl.a. over posterne akkvisitions- og integrationsomkostninger, 

fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med ændringer i ledelsesstrukturen og restruktureringsprojekter, og 

anses som nødvendige i forhold til at tilpasse selskabet til gældende markedsvilkår 98 , hvorfor posten 

restruktureringsomkostninger er blevet oprettet som en driftspost i den analytiske resultatopgørelse. Posten 

tab og gevinster ved salg af virksomheder, aktiviteter og ejendomme betragtes som finansiel99100, da disse 

ikke vurderes at være en del af ISS’ kernedrift, og salget af disse samtidig forventes at nedbringe 

koncernens låntagning eller forøge likvide beholdninger.  

 

                                                   
96 Uddybning til den analytiske resultatopgørelse kan findes i bilag 6 
97 De transitoriske poster udgør i alle de historiske år mellem 0-0,5% af omsætningen og vurderes derfor som uvæsentlige i det samlede billede.  
98 Petersen & Plenborg, 2012, s. 353. 
99 Petersen & Plenborg, 2012, s. 90 
100 Samme argumentation benyttes I forhold til klassificering af de tilsvarende balanceposter aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende aktiver 

bestemt for salg.  
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Skatteskjold på nettofinansielle udgifter 

Ved estimering af skatteskjoldet på nettofinansielle omkostninger er der, i mangel af information, taget 

udgangspunkt i den marginale selskabsskattesats i Danmark101. Hvis yderligere information havde været 

tilgængelig, ville en mere korrekt estimering af skatteskjoldet være foretaget ud fra en geografisk 

segmentering af de nettofinansielle omkostninger i forhold til de pågældende landes marginale 

selskabsskattesats.  

Anden totalindkomst 

Anden totalindkomst102 dækker over en række dirty surplus poster, der ikke indgår i resultatopgørelsen, men 

derimod bliver kørt direkte over egenkapitalen. Da disse poster påvirker selskabets cash flow, 

korrigeres der for disse, således at de føres igennem resultatopgørelsen. Aktiebaseret vederlæggelse 

vurderes at være driftsrelateret, og er derfor tilføjet i den analytiske resultatopgørelse, mens de resterende 

poster er klassificeret som finansielle. Disse poster inkluderer bl.a. aktuarmæssige gevinster/tab, 

valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsinteresser og dagsværdiregulering af afledte 

finansielle instrumenter.  

 

Reformulering af balancen 

For at skabe konsistens i forhold til den analytiske resultatopgørelse, hvor NOPAT er udledt, foretages en 

reformulering af balancen med henblik på at udlede den investerede kapital. Den investerede kapital dækker 

over den kapital, der er investeret i selskabets driftsaktiviteter, og som genererer NOPAT. Ved nærmere 

gennemgang af noterne i årsregnskaberne er følgende poster fundet nødvendige at diskutere i forhold til den 

analytiske balance103: 

 Udskudte skatteaktiver og udskudt skat 

 Andre tilgodehavender 

 Likvide beholdninger 

 Pensioner og lignende forpligtelser 

 Andre gældsforpligtelser 

                                                   
101 Se bilag 6 
102 Kaldes other comprehensive income i ISS’ årsrapporter 
103 Den analytiske balance kan findes i bilag 7 
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Udskudte skatteaktiver & udskudt skat 

Generelt opstår udskudte skatteaktiver af underskudsfremførsel fra tidligere år eller fra aktiver, der er 

indregnet i balancen til lavere regnskabsmæssig værdi end den skattemæssige værdi104. Ligeledes opstår 

udskudt skat (skatteforpligtelser) oftest som følge af forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og 

skattemæssig værdi på aktiver. Begge poster vurderes derfor at være direkte relateret til driften og 

medregnes derfor i den investerede kapital.  

Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender består primært af driftsrelaterede poster som udlæg for kunder, tilgodehavende 

moms og leverandørrabatter og bonusser. Posterne lån til tilknyttede virksomheder, valuta- og renteswaps 

og tilgodehavende provenu ved salg af virksomheder og aktiver105 vurderes dog som værende af finansiel 

art, og indgår derfor som rentebærende aktiv i den analytiske balance. 

Likvide beholdninger 

Posten likvide beholdninger kan både bestå af drifts- og overskydende likviditet, men separationen er ikke 

omtalt i årsrapporterne. Det er derfor nødvendigt at estimere den nødvendige likviditet til den daglige drift, 

som indgår i den investerede kapital. Driftslikviditeten106 er i den analytiske balance estimeret til 2 % af 

omsætningen, mens den resterende likviditet, der benævnes overskydende likviditet, klassificeres som 

rentebærende aktiv.  

Pensioner og lignende forpligtelser 

Størstedelen af ISS’ pensioner og lignende forpligtelser finansieres gennem årlige præmiebetalinger til 

uafhængige forsikringsselskaber 107  og afholdes under personaleomkostninger, hvorfor posten, som 

udgangspunkt, bør opfattes som en driftspost. Da pensionsforpligtelser dog er rentebærende, og indregnes i 

balancen til kapitalværdien, klassificeres posten i stedet som en finansiel aktivitet108.  

 

                                                   
104 Petersen & Plenborg, 2012, s. 88 
105 Samme argumentation som Tab og gevister ved salg af virksomheder, aktiviteter og ejendomme som er diskuteret i den reformulerede resultatopgørelse. 
106 Koller et al., 2010, s. 143 
107 ISS A/S, Annual Report, 2010, s. 104 
108 Petersen & Plenborg, 2012, s. 90 
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Andre gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser består primært af driftsrelaterede poster som skyldig løn og feriepenge, 

forudbetalinger fra kunder, skyldig moms, honorarer til rådgivere og revisorer og kunderabatter. Posterne 

valuta- og renteswaps og påløbne renter anses her som finansielle aktiviteter.  

  

Rentabilitetsanalyse 

Dekomponering af ROIC 

En analyse af den historiske performance er et vigtigt redskab i forhold til at budgettere den fremtidige 

udvikling i værdiansættelsessammenhæng. De forskellige finansielle nøgletal er udledt fra den analytiske 

resultatopgørelse og den analytiske balance, hvorfor klassificeringerne i foregående afsnit var vigtig. Det 

overordnede nøgletal til analyse af rentabiliteten af ISS’ drift er Return on invested capital (ROIC): 

 

ROIC   
NOPAT

Invested Capital
   Profit Margin   Turnover rate of Invested Capital 

 

Ud fra ovenstående formel kan det ses, at ROIC afhænger af overskudsgraden efter skat og den investerede 

kapitals omsætningshastighed. I sig selv kan ROIC ikke forklare, hvorvidt rentabiliteten er skabt ud fra en 

effektivisering i driften eller en bedre udnyttelse af kapitalen, hvorfor det i rentabilitetsanalysen er vigtigt at 

analysere henholdsvis udviklingen i overskudsgraden efter skat og den investerede kapitals 

omsætningshastighed. For at bedømme niveauet for ROIC, er det yderligere nødvendigt at holde ROIC op 

imod de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) for selskabet. Hvis ROIC overstiger 

WACC er det ensbetydende med, at der regnskabsmæssigt er skabt værdi i selskabet, mens det modsatte er 

ensbetydende med en værdidestruktion. 

 

Som det kan ses i tabel 3, har ISS’ ROIC efter skat, renset for transitoriske poster, i perioden 2007-2013, 

været forholdsvis lav, mellem 0,6-5,1%. Holdes ROIC oppe imod den udledte WACC, senere i opgaven, på 

8,52% kan det konstateres, at ISS hvert år har destrueret værdi regnskabsmæssigt109. Den lave ROIC 

skyldes hovedsageligt en lav overskudsgrad efter skat på mellem 0,3-2,8%. Siden 2011 har denne 

                                                   
109 Der skal tages forbehold for, at ISS’ WACC i perioden 2007-2013 ikke nødvendigvis har været på samme niveau som den estimerede fremtidige 

WACC 
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overskudsgrad været faldende fra 2,2% til 1,2%. Lave driftsmarginer kendetegner generelt 

serviceindustrien, der til gengæld er karakteriseret ved en høj omsætningshastighed 110 . 

Omsætningshastigheden111 på ISS’ investerede kapital har i perioden 2007-2013 været stigende hvert år, 

hvilket vidner om, at ISS år for år har formået at forbedre kapitaludnyttelsen.  

 

Tabel 3 – Dekomponering af ROIC 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Trend- og common size analyse 

En analyse af overskudsgraden og den investerede kapitals omsætningshastighed er med til at forklare, 

hvorledes effektiviteten i driften og kapitaludnyttelsen har udviklet sig. De to nøgletal forklarer dog ikke 

årsagerne til denne udvikling. For at få en bedre forståelse for udviklingen, er det derfor nødvendigt at 

dekomponere henholdsvis overskudsgraden og omsætningshastigheden yderligere ved hjælp af en trend- og 

common size analyse af begge nøgletal.  

Dekomponering af overskudsgraden efter skat 

Overskudsgraden bestemmes overordnet af to komponenter; omsætningen og de driftsrelaterede 

omkostninger. Tabel 4 viser trenden i ISS’ analytiske resultatopgørelse. Som det kan ses er ISS’ omsætning 

vokset i alle årene undtagen 2013. Den samlede omsætningsvækst, i perioden 2006-2013, har været på 41 

%. I samme periode har udviklingen i personaleomkostninger og vareforbrug været stort set identisk, 

hvilket vidner om, at ISS er i stand til at styre disse omkostninger relativt stramt. Andre driftsomkostninger 

er derimod vokset en lille smule hurtigere, forholdsmæssigt, end omsætningsvæksten. Disse tre 

                                                   
110 Petersen & Plenborg, 2012, s. 108 
111 Da resultat tal måles over hele kalenderåret, mens balance tal kun opgøres én gang årligt er der benyttet gennemsnitstal i rentabilitetsanalysen.   

Financial ratios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EBIT 1.606           2.441           2.413           991               2.494           3.054           3.103           2.242           

NOPAT 883               1.796           1.202           209               1.543           1.673           1.549           941               

Invested capital 33.900         36.105         35.140         34.621         35.224         34.452         32.309         28.085         

Invested capital (average) 35.003         35.623         34.880         34.923         34.838         33.380         30.197         

Revenue 55.772         63.922         68.829         69.004         74.073         77.644         79.454         78.459         

Profit Margin (before tax) 2,9% 3,8% 3,5% 1,4% 3,4% 3,9% 3,9% 2,9%

Profit Margin (after tax) 1,6% 2,8% 1,7% 0,3% 2,1% 2,2% 1,9% 1,2%

Turnover rate, invested capital 1,8                1,9                2,0                2,1                2,2                2,4                2,6                

ROIC (before tax) 7,0% 6,8% 2,8% 7,1% 8,8% 9,3% 7,4%

ROIC (after tax) 5,1% 3,4% 0,6% 4,4% 4,8% 4,6% 3,1%
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omkostningsposter er de primære drivere for udviklingen i ISS’ EBITDA, der, siden 2011, ikke har kunnet 

følge omsætningsvæksten.  

 

Tabel 4 – Trend analyse af den analytiske resultatopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvor trendanalysen viser udviklingen i de enkelte poster, fortæller de til gengæld intet om posternes relative 

størrelse. Det kan derfor være brugbart at kombinere trendanalysen med en common-size analyse, hvor 

posterne ses relativt i forhold til omsætningen. Common size analysen i tabel 5 viser, som nævnt, 

væsentligheden af de tre poster: personaleomkostninger, vareforbrug og andre driftsomkostninger. I 

perioden 2006-2013 udgjorde disse tre poster samlet mellem 92,7-93,5% af omsætningen, med en generelt 

stigende trend, og er derfor den væsentligste årsag til ISS’ generelt lave overskudsgrad. Stabiliteten i hver 

enkelt af de tre poster vidner herudover om, at potentialet for en markant fremtidig forbedring i 

overskudsgraden er marginal. Hvis ISS’ ROIC fremadrettet skal forbedres nævneværdigt, skal det, med 

andre ord, ske gennem en yderligere forbedring af kapitaludnyttelsen.  

Trend analysis of the analytical income statement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenue 100,0           114,6           123,4           123,7           132,8           139,2           142,5           140,7           

Staff costs 100,0           113,0           121,7           123,4           132,7           138,0           143,5           141,2           

Consumables 100,0           114,3           124,9           123,1           129,5           137,5           142,7           141,5           

Other operating expenses 100,0           119,2           128,4           126,8           136,0           146,8           142,6           143,2           

Restructuring costs 100,0           70,4              98,8              204,0           8,7                49,4              98,4              169,6           

Share of result from equity-accounted investees 100,0           -47,1            -17,6            -23,5            -58,8            -                -23,5            -35,3            

Tax on profit from equity-accounted investees 100,0           -40,3            -15,1            -20,2            -50,4            -                -20,2            -30,3            

Other comprehensive income, net 100,0           14,3              35,7              21,4              -                -                -                -                

EBITDA 100,0           121,5           126,2           113,9           138,6           137,7           135,1           126,0           

Depreciation & amortization 100,0           113,4           116,6           116,5           114,1           114,8           114,5           105,6           

Goodwill impairment 100,0           51,2              159,6           498,4           375,2           200,4           154,0           394,0           

Amortization & impairment of brands & customer contracts 100,0           98,7              90,4              101,3           77,9              63,5              60,9              59,8              

EBIT 100,0           151,9           150,2           61,7              155,3           190,1           193,2           139,6           

Corporation Tax 100,0           -87,4            167,7           178,0           401,6           518,1           605,5           619,7           

Tax on profit from equity-accounted investees 100,0           -40,3            -15,1            -20,2            -50,4            -                -20,2            -30,3            

Tax shield, net financial expenses 100,0           124,8           165,3           92,0              72,7              120,0           130,1           84,9              

NOPAT 100,0           203,5           136,2           23,7              174,7           189,4           175,4           106,6           
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Tabel 5 – Common size analyse af den analytiske resultatopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dekomponering af den investerede kapital 

Til dekomponering af den investerede kapital er en days on hand analyse yderst fordelagtig at benytte. Days 

on hand er et udtryk for antallet af dage et selskab har kapital bundet i en given regnskabspost, eller antallet 

af dage et selskab skal finansiere en given regnskabspost. Days on hand, for en given balancepost, kan 

beregnes på følgende måde112: 

Days on hand   
365

Turnover rate
 

                                                   
112 Petersen & Plenborg, 2012, s. 113 

Common size analysis of the analytical income statement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenue 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Staff costs -65,1% -64,1% -64,2% -64,9% -65,0% -64,5% -65,5% -65,3%

Consumables -8,8% -8,8% -8,9% -8,8% -8,6% -8,7% -8,8% -8,9%

Other operating expenses -19,0% -19,8% -19,8% -19,5% -19,5% -20,0% -19,0% -19,3%

Restructuring costs -0,5% -0,3% -0,4% -0,7% 0,0% -0,2% -0,3% -0,5%

Share of result from equity-accounted investees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tax on profit from equity-accounted investees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Other comprehensive income, net 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBITDA 6,7% 7,1% 6,8% 6,1% 7,0% 6,6% 6,3% 6,0%

Depreciation & amortization -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,1% -1,1% -1,1% -1,0%

Goodwill impairment -0,4% -0,2% -0,6% -1,8% -1,3% -0,6% -0,5% -1,3%

Amortization & impairment of brands & customer contracts -2,0% -1,7% -1,5% -1,6% -1,2% -0,9% -0,9% -0,9%

EBIT 2,9% 3,8% 3,5% 1,4% 3,4% 3,9% 3,9% 2,9%

Corporation Tax -0,2% 0,2% -0,3% -0,3% -0,7% -0,8% -1,0% -1,0%

Tax on profit from equity-accounted investees 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tax shield, net financial expenses -1,1% -1,2% -1,4% -0,8% -0,6% -0,9% -1,0% -0,7%

NOPAT 1,6% 2,8% 1,7% 0,3% 2,1% 2,2% 1,9% 1,2%
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Tabel 6 – Days on hand analyse af den analytiske balance 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 6 er days on hand udregnet for den analytiske balance. Det kan bl.a. ses, at ISS i 2006 har den 

investerede kapital bundet i 222 dage. Året efter er tallet faldet til 206 dage, ensbetydende med, at antallet 

af dage, som ISS har likvider bundet i den investerede kapital er faldet med 16 dage. Den stigende 

omsætningshastighed på den investerede kapital i perioden 2006-2013 kan relateres direkte til udviklingen i 

posterne goodwill og kundekontrakter, hvor days on hand er faldende hvert eneste år fra henholdsvis 171 

dage til 108 dage og fra 52 dage til 15 dage.   

 

 

Days on hand of invested capital 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Non-current assets

Goodwill 171       158                 145                 145                 137                 128                 119                 108                    

Other intangible assets 64          55                   46                   42                   38                   33                   28                   24                      

Property, plant & equipment 14          13                   12                   11                   10                   10                   9                      8                        

Investments in equity-accounted investees 0            0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                        

Deferred tax assets 3            3                      3                      3                      3                      3                      3                      3                        

Non-current assets 254       228                 206                 201                 188                 173                 158                 143                    

Current assets

Inventories 2            1                      1                      2                      2                      2                      1                      1                        

Trade receivables 61          58                   54                   54                   54                   56                   53                   48                      

Contract work in progress 1            1                      1                      1                      1                      1                      0                      -                    

Tax receivables 1            2                      1                      2                      2                      2                      1                      1                        

Other receivables (operating) 2            3                      1                      2                      2                      2                      2                      4                        

Prepayments 2            2                      2                      3                      3                      3                      3                      3                        

Operating cash (2% of sales) 7            7                      7                      7                      7                      7                      7                      7                        

Current assets 78          74                   68                   70                   70                   72                   68                   64                      

Operating assets 331       302                 274                 271                 257                 244                 226                 207                    

Non-interest-bearing debt

Deferred tax liabilities 21          16                   13                   12                   11                   10                   8                      7                        

Provisions (non-current) 2            2                      2                      2                      2                      2                      2                      2                        

Trade payables 17          16                   15                   14                   14                   16                   17                   16                      

Tax payables 1            1                      1                      2                      2                      2                      2                      2                        

Other liabilities (operating) 66          60                   54                   55                   53                   52                   48                   47                      

Provisions (current) 3            2                      2                      2                      2                      1                      1                      1                        

Total non-interest-bearing debt 110       96                   87                   87                   84                   82                   78                   76                      

Invested capital (net operaing assets) 222       206                 186                 183                 174                 162                 148                 131                    
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Tabel 7 – Days on hand af immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis der fokuseres på den resterende del af driften ses det, at ISS’ udnyttelse af net working capital113 er 

forværret en smule siden 2006, fra -9 dage i 2006 til -3 dage i 2013, hvilket kan ses i tabel 8. Denne 

udvikling skyldes posterne tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre operationelle 

gældsforpligtelser. På trods af at ISS har formået at sænke den gennemsnitlige kredittid114 til kunderne fra 

61 dage til 48 dage, hvilket har en positiv effekt på pengestrømmen, er den gennemsnitlige kredittid, som 

ISS opnår på andre operationelle gældsforpligtelser, faldet endnu mere, fra 66 dage til 47 dage. Samlet set 

har ISS' håndtering af net working capital ikke haft den store indflydelse på den positive udvikling, siden 

2006, i forhold til den investerede kapitals omsætningshastighed. Den positive udvikling i kapitalbindingen 

relaterer sig hovedsageligt til goodwill og kundekontrakter som følge af impairments.  

 

Tabel 8 – Days on hand af Net working capital 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                   
113 Udledning af Net working capital kan findes i bilag 8 
114 Petersen & Plenborg, 2012, s. 115 

Days on hand of intangible assets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Intangible assets

Goodwill 171       158                 145                 145                 137                 128                 119                 108                    

Brands 11          9                      8                      8                      8                      8                      7                      7                        

Customer contracts 52          44                   37                   32                   28                   23                   19                   15                      

Software and other intangible assets 1            1                      2                      2                      2                      2                      2                      2                        

Intangible assets 236       212                 191                 188                 174                 160                 147                 132                    

Days on hand of net working capital 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net working capital

Inventory 2            1                      1                      2                      2                      2                      1                      1                        

Trade receivables 61          58                   54                   54                   54                   56                   53                   48                      

Contract work in progress 1            1                      1                      1                      1                      1                      0                      -                    

Tax receivables 1            2                      1                      2                      2                      2                      1                      1                        

Other receivables (operating) 2            3                      1                      2                      2                      2                      2                      4                        

Prepayments 2            2                      2                      3                      3                      3                      3                      3                        

Operating cash (2% of sales) 7            7                      7                      7                      7                      7                      7                      

Trade payables -17        -16                  -15                  -14                  -14                  -16                  -17                  -16                    

Tax payables -1          -1                    -1                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                       

Other liabilities (operating) -66        -60                  -54                  -55                  -53                  -52                  -48                  -47                    

Provisions (current) -3          -2                    -2                    -2                    -2                    -1                    -1                    -1                       

Net working capital -9          -4                    -4                    -3                    -1                    1                      -0                    -3                       
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Return on equity 

Hvor ROIC er et mål for den operationelle rentabilitet, er return on equity (ROE) et mål for ejernes 

regnskabsmæssige afkast i selskabet. ROE tager med andre ord effekten af finansiel gearing med i 

betragtning: 

 

ROE   
Net earnings

B E
   ROIC (ROIC NBC) 

NIBD

B E
 

 

 

Hvor:   

 NBC = Nettolånerente efter skat115 

 NIBD = Nettorentebærende gæld 

 BVE = Bogført værdi af egenkapitalen 

 

Som det kan ses på ovenstående formel, er ROE påvirket af den operationelle rentabilitet, nettolånerenten 

efter skat samt den finansielle gearing. NBC afviger, i praksis, oftest fra selskabets reelle lånerente116. Det 

skyldes både forskellen i ind- og udlånsrenten, men også at nettofinansielle omkostninger medtager andre 

poster end blot renteindtægter- og omkostninger på henholdsvis ind- og udlån. I den analytiske 

resultatopgørelse består ISS’ nettofinansielle omkostninger bl.a. af tab og gevinster på valutakursudsving, 

hedges og salg af virksomheder, aktiviteter og ejendomme, hvorfor NBC skal fortolkes med omhu.  

 

Tabel 9 – Dekomponering af ROE 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
115 Eller nettofinansielle omkostninger i forhold til nettorentebærende gæld som procent. 
116 Petersen & Plenborg, 2012, s. 117 

Financial ratios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net financial expenses after tax -1.551          -2.258          -2.990          -1.665          -1.315          -2.171          -2.354          -1.537          

Net-interest-bearing debt (NIBD) 27.920         30.587         31.607         32.408         32.573         32.370         27.286         23.839         

Net-interest-bearing debt (average) 29.254         31.097         32.007         32.491         32.472         29.828         25.563         

Total Equity 5.980           5.518           3.533           2.213           2.651           2.082           5.023           4.246           

Total Equity (average) 5.749           4.526           2.873           2.432           2.367           3.553           4.635           

ROIC (after tax) 5,1% 3,4% 0,6% 4,4% 4,8% 4,6% 3,1%

Net borrowing cost (NBC) 7,7% 9,6% 5,2% 4,0% 6,7% 7,9% 6,0%

Financial leverage (NIBD/BVE) 5,1                6,9                11,1              13,4              13,7              8,4                5,5                

ROE -8,0% -39,5% -50,7% 9,4% -21,0% -22,7% -12,9%
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For at bedømme niveauet for ROE, er det nødvendigt at holde ROE op imod ejernes afkastkrav (  ). Hvis 

ROE overstiger ejernes afkastkrav, er det ensbetydende med, at der regnskabsmæssigt er skabt værdi for 

ejerne. I tabel 9 ses det dog, at 2010 er eneste år, hvor ISS opnår en positiv ROE, hvorfor det kan 

konkluderes, at ISS regnskabsmæssigt har destrueret værdi for ejerne. I 2009 og 2010 var ROE sågar med 

henholdsvis -39,5% og -50,7%. Den negative ROE i alle årene, undtagen 2010, skyldes en kombination af, 

at NBC, i disse år, overstiger ROIC samtidig med, at ISS har haft en markant gearing. I årene efter 

kapitalfondsovertagelsen af ISS blev den store opkøbsstrategi således overvejende finansieret ved hjælp af 

yderligere optagelse af rentebærende gæld, hvorfor den finansielle gearing fra 2007 til 2011 steg fra 5,1 til 

13,7. På trods af, at ISS fra 2011 formår at nedbringe den finansielle gearing fra 13,7 til 5,5, bl.a. gennem 

frasalg af ikke-kerneaktiviteter, og nyudstedelse af aktier i 2012, formår ISS ikke at nedbringe NBC 

væsentligt. ROE er derfor fortsat negativ i 2012 og 2013 på henholdsvis -20,9% og -11,8%. Af ovenstående 

formel for ROE kan det fortolkes, at den finansielle gearing har haft en negativ effekt på ROE, hvis NBC 

overstiger ROIC, mens ROE, ved fuld egenkapitalfinansiering, er lig med ROIC.   

 

Som et analytisk værktøj til at skabe forståelse for udviklingen i selskabets historiske performance, og til 

den fremadrettede budgettering og værdiansættelse, er ROIC et bedre nøgletal at basere den generelle 

analyse på, da ROIC udelukkende er fokuseret på selskabets kernedrift, hvorimod ROE sammenblander 

selskabets operationelle performance med kapitalstrukturen.   

Historisk vækst 

En analyse af den historiske omsætningsvækst er nyttig i forhold til at vurdere potentialet for fremtidig 

vækst. For at skabe det mest nøjagtige billede af fremtidig omsætningsvækst, er det dog nødvendigt at have 

komponenter for øje, der kan give et forvrænget billede af den historiske omsætningsvækst. 

 

Tabel 10 – Historisk omsætningsvækst 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Historical growth 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Organic growth 6% 6% 6% 1% 4% 6% 2% 4%

Acquisitions, net 15% 9% 6% 2% -2% -2% -2% -2%

Currency adjustments 0% 0% -3% -3% 5% 1% 2% -3%

Revenue growth 21% 15% 8% 0% 7% 5% 2% -1%
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I ovenstående tabel ses det, at ISS, i 2006 og 2007, har opnået en markant omsætningsvækst i forhold til det 

foregående år med henholdsvis 21% og 15%. Årsagen til denne markante omsætningsvækst skal dog ses i 

lyset af ISS’ opkøbsstrategi, hvor ISS hvert år, i perioden 2005-2008, foretog mellem 66-104 akkvisitioner, 

hvorfor den akkvisitionsdrevede omsætningsvækst alene stod for 15%- og 9%-point af den samlede 

omsætningsvækst i 2006 og 2007. I 2009 begyndte ISS en nedtrapning af vækststrategien, og har, i årene 

2010-2013, samlet blot foretaget 3 akkvisitioner, hvilket forklarer den mere beskedne omsætningsvækst de 

sidste par år. Opkøb og frasalg er dog ikke den eneste komponent, der har effekt på den samlede 

omsætningsvækst. I 2008 havde valutakursudsving således en negativ effekt på -3%-point, mens samme 

komponent havde en positiv effekt på den samlede omsætningsvækst på 5%-point i 2010. På grund af 

effekten af disse komponenter i omsætningsvæksten giver den organiske omsætningsvækst derfor oftest det 

reneste og mest stabile billede i forhold til budgettering af den fremtidige omsætningsvækst117. Her ses det, 

at ISS, i perioden 2006-2013, har haft en forholdsvis stabil organisk omsætningsvækst mellem 1-6% alle 

årene.  

 

Tabel 11 – Organisk omsætningsvækst fordelt geografisk 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Tabel 12 – Omsætningsandel fordelt geografisk 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

                                                   
117 Koller et al., 2010, s. 171 

Geographical organic revenue growth 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Western Europe 4,0% 6,0% 4,0% -1,0% 1,0% 4,0% 1,0% 5,0%

Nordic 6,0% 4,0% 5,0% 1,0% 4,0% 4,0% -1,0% 1,0%

Asia 17,0% 19,0% 20,0% 15,0% 13,0% 12,0% 15,0% 15,0%

Pacific 6,0% 4,0% 0,0% 8,0% 3,0% 0,0% -1,0%

Latin America 16,0% 15,0% 17,0% 12,0% 29,0% 21,0% 7,0% 7,0%

North America 6,0% -1,0% -1,0% 35,0% -3,0% 2,0%

Eastern Europe 16,0% 9,0% 2,0% 0,0% 2,0% -1,0% 5,0%

Organic growth 5,5% 6,0% 5,9% 0,6% 3,5% 6,2% 1,7% 4,3%

Common size of geographical revenue 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Western Europe 60,3% 59,0% 57,1% 56,0% 52,8% 50,6% 49,6% 50,6%

Nordic 27,7% 25,8% 24,8% 23,7% 23,3% 23,3% 22,3% 21,5%

Asia 3,3% 3,8% 4,6% 6,0% 7,3% 7,8% 9,3% 10,2%

Pacific 5,1% 5,5% 5,2% 5,5% 6,8% 7,1% 7,6% 6,5%

Latin America 1,9% 2,3% 2,7% 3,0% 4,1% 4,7% 4,8% 4,7%

North America 0,0% 1,7% 3,1% 3,6% 3,5% 4,3% 4,5% 4,4%

Eastern Europe 1,7% 1,9% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,1%
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Af tabel 11 kan det ses, at ISS’ to største geografiske vækstmarkeder, siden kapitalfondsovertagelsen, har 

været Asien og Latinamerika. Det asiatiske marked har, i perioden 2006-2013, oplevet tocifrede organiske 

vækstrater hvert eneste år, mens Latinamerika ligeledes har tocifrede organiske vækstrater fra 2006-2011. 

Hvor det asiatiske- og latinamerikanske marked i 2006 udgjorde henholdsvis 3,3% og 1,9% af ISS’ samlede 

omsætning, udgjorde markederne, i 2013, 10,2% og 4,7%. Derimod har ISS’ to største geografiske 

markeder, Vesteuropa og Norden, oplevet forholdsvis beskedne organiske vækstrater siden 

kapitalfondsovertagelsen.  esteuropas andel af ISS’ samlede omsætning er således faldet fra 64% i 2005 til 

50,6% i 2013, mens Nordens andel er faldet fra 29,9% til 21,5%.  

ROIC korrigeret for impairments 

I dette afsnit fokuseres der på ISS’ ROIC efter korrektion for impairments af henholdsvis goodwill, brands 

og kundekontrakter, i perioden 2006-2013, hvorfor posterne goodwill, brands og kundekontrakter er blevet 

opjusteret i forhold til de tilsvarende impairments. Årsagen til dette er, at den tidligere udledte ROIC er et 

mål for selskabets regnskabsmæssige evne til at skabe værdi over premiums betalt for akkvisitioner. ROIC, 

korrigeret for impairments af goodwill, brands og kundekontrakter, i ejerskabsperioden, er dog et bedre mål 

for den underliggende performance, da disse impairments er sunk costs, der relaterer sig til både 

kapitalfondsovertagelsen af ISS i 2005 og ISS’ mange akkvisitioner inden overtagelsen. Ved at korrigere 

for impairments af goodwill, brands og kundekontrakter forvrænges ROIC, i perioden 2007-2013, ikke af 

forskellige regnskabstekniske forhold, herunder premiums ved akkvisitioner, samt negative fair value 

reguleringer relateret til opskrivninger af de immaterielle aktiver, i forbindelse med 

kapitalfondsovertagelsen i 2005, hvilket giver et renere billede af ISS’ historiske performance118. 

 

Tabel 13 – Dekomponering af ROIC korrigeret for impairments 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                   
118 Koller et al., 2010, s. 165 

Financial ratios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EBIT 1.860           2.574           2.822           2.456           3.481           3.567           3.547           3.402           

NOPAT 1.137           1.929           1.611           1.674           2.530           2.186           1.993           2.101           

Invested capital 34.341         36.674         36.108         37.045         38.627         38.356         36.651         33.587         

Invested capital (average) 35.508         36.391         36.576         37.836         38.492         37.503         35.119         

Revenue 55.772         63.922         68.829         69.004         74.073         77.644         79.454         78.459         

Profit Margin (before tax) 3,3% 4,0% 4,1% 3,6% 4,7% 4,6% 4,5% 4,3%

Profit Margin (after tax) 2,0% 3,0% 2,3% 2,4% 3,4% 2,8% 2,5% 2,7%

Turnover rate, invested capital 1,8                1,9                1,9                2,0                2,0                2,1                2,2                

ROIC (before tax) 7,2% 7,8% 6,7% 9,2% 9,3% 9,5% 9,7%

ROIC (after tax) 5,4% 4,4% 4,6% 6,7% 5,7% 5,3% 6,0%
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I ovenstående tabel ses det, at ISS’ ROIC, efter korrektion for impairments af goodwill, brands og 

kundekontrakter, i perioden 2007-2013, er mellem 4,4-6,7%, hvilket er en smule højre end nøgletallene, der 

blev udledt tidligere i regnskabsanalysen. Samtidig indikerer ISS’ ROIC, efter korrektion for impairments, 

dog at ISS’ performance, siden 2007 ikke har været tilfredsstillende. At ROIC, korrigeret for impairments, 

er højere end den ”rene” ROIC, er både en indikation på at ISS blev overtaget til en premium ved 

kapitalfondsovertagelsen, samt at ISS historisk har givet for høje priser for de erhvervede virksomheder, og 

samtidig ikke har formået at skabe regnskabsmæssig værdi gennem disse akkvisitioner indtil videre.   

 

Delkonklusion 

Da regnskaber generelt blander operationelle og finansielle aktiviteter sammen er der, i det foregående, 

foretaget en reformulering af den historiske resultatopgørelse og balance, hvor driften og finansieringen er 

separeret. Herved har det været muligt at udlede en række regnskabsmæssige nøgletal. Det overordnede 

nøgletal, til analyse af rentabiliteten af ISS’ drift, er ROIC, som i perioden 2007-2013 har været mellem 

0,6-5,1%. Den lave ROIC har, ud fra de officielle regnskabstal, primært kunne tilskrives en lav 

overskudsgrad efter skat på mellem 0,3-2,8%. Årsagen skal her findes i de tre tunge omkostningsposter 

personaleomkostninger, vareforbrug og andre driftsomkostninger, der i årene 2006-2013 konstant har 

udgjort mellem 92,7-93,5% af omsætningen, hvorfor det kan konstateres, at potentialet for forbedring i 

overskudsgraden er marginal. Den samlede kapitaludnyttelse er derimod blevet forbedret, i kapitalfondenes 

ejerskabsperiode, og kapitalbinden er således gået fra 222 dage i 2006 til 131 dage i 2013. Dette kan 

hovedsageligt tilskrives posterne impairments af posterne goodwill og tilkøbte kundekontrakter. Hvor den 

samlede omsætningshastighed på den investerede kapital er steget, igennem ejerskabsperioden, er 

kapitalbindingen i net working capital blevet forværret fra -9 dage i 2006 til -3 dage i 2013.  

 

Den ”rene” ROIC, som er baseret på de officielle regnskabstal, er et udtryk for den regnskabsmæssige 

værdi, der er skabt, som ligger over premiums betalt for akkvisitioner. Regnskabsanalysen afsluttes med en 

udledning af ROIC efter korrektion for impairments af henholdsvis goodwill, brands og kundekontrakter, 

hvilket er et mere retvisende mål for den underliggende performance i ISS. ROIC efter korrektion for 

impairments har i perioden 2007-2013 været mellem 4,4-6,7%.  
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Budgettering 

Til brug for værdiansættelsen er budgetteringen delt op i henholdsvis en budgetperiode og en 

terminalperiode. Ved fastlæggelse af budgetperiodens længde er det nødvendigt at have selskabets særlige 

karakteristika in mente, da selskabet i terminalperioden antages at nå et ”steady state”, hvor selskabets 

vækst og lønsomhed antages at være konstant. Niveauet for vækstraten i terminalperioden forudsættes ofte 

at være den samme som, eller under, den generelle økonomiske vækst i samfundet. En kort budgetperiode 

vil derfor medføre, at selskabets værdi undervurderes, såfremt selskabet fortsat er i en fase med høj 

vækst119.  

 

Budgetteringen120 i det følgende tager udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen,  som 

blev gennemgået i de foregående afsnit. De ikke-finansielle value drivers, som blev behandlet under 

analyseafsnittet, skal sammenkobles med de finansielle value drivers, med henblik på at estimere et 

fornuftigt niveau for fremtiden. Det historiske niveau for diverse finansielle value drivers, som blev 

gennemgået under regnskabsanalysen, vil fungere som et glimrende udgangspunkt i forhold til at sikre et 

realistisk budget. Langt hen ad vejen vil budgetteringen være ”salgs-drevet”, forstået på den måde, at de 

forskellige poster og value drivers afhænger af den forventede omsætning121.  

 

Den gennemsnitlige budgetperiode blandt praktikere herhjemme ligger på 6 år, mens godt 43% benytter en 

budgetperiode på 6-8 år122. Da det forventes, at ISS, og hele FM-industrien, de næste mange år frem vil 

undergå store forandringer, som vil få indflydelse på ISS’ resultater, er budgetperioden valgt til at udgøre 8 

år. Det er specielt den økonomiske udvikling på Emerging Markets, samt ISS’ strategiske omstilling fra 

udbyder af enkeltservices, til udbyder af multiløsninger og IFS-løsninger, som taler for en forholdsvis lang 

budgetperiode. Budgetperioden er delt op i to perioder: 5 år med relativ kraftig salgsvækst, og 3 år med en 

aftrapning. Den årlige vækstrate for terminalperioden, som skal afspejle den langsigtede forventede 

realvækst og inflation på de markeder ISS opererer på, er valgt til at udgøre 3 %, hvilket er i 

overensstemmelse med praksis123.  

 

                                                   
119 Koller et al., 2010, s. 185 
120 Budgettet findes i bilag 9 
121 Petersen & Plenborg, 2012, s. 175 
122 Petersen, Plenborg & Schøler, 2006, s. 162 
123 Petersen, Plenborg & Schøler, 2006, s. 164 
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Finansielle value drivers 

Omsætning 

Den helt overordnede, og meget afgørende, driver for ISS er omsætningsvæksten. Den gennemsnitlige 

årlige vækst har lydt på 7,1% siden 2006. Dette indbefatter dog organisk såvel som vækst gennem opkøb. 

Da ISS’ strategi indebærer, at der ikke længere skal vækstes gennem opkøb, fokuseres der udelukkende på 

den organiske vækst i budgetteringen. Den årlige organiske vækst har udgjort lige over 4 % i samme 

periode, hvilket er et fornuftigt pejlemærke for fremtidig vækst.  

 

Som tidligere beskrevet forudser ledelsen i ISS en stor korrelation mellem den generelle økonomiske 

udvikling og omsætningsvæksten i selskabet, hvorfor de økonomiske prognoser, udarbejdet af IMF, er et 

glimrende udgangspunkt for budgetteringen. Grundet ISS’ omfangsrige tilstedeværelse er det dog 

nødvendigt at holde de økonomiske prognoser, for de individuelle regioner, separeret og holde dem op imod 

ISS’ markedsandele i de respektive geografiske områder. Dette vil give en mere præcis budgettering af 

omsætningsvæksten.  

 

Udover den generelle økonomiske udvikling, vil toplinjen i ISS afhænge af den generelle udvikling inden 

for outsourcing af facility services. Som beskrevet under analyseafsnittet ses en trend imod en stadig større 

grad af udlicitering af facility services, specielt på Emerging Markets og inden for det offentlige generelt. 

Udviklingen i holdningen til outsourcing på Emerging Markets forventes i høj grad at afhænge af den 

økonomiske vækst. Det formodes at outsourcing af facility services generelt vil følge den økonomiske 

udvikling. På de asiatiske markeder vil en stadig stærkere økonomi tillade fokus på outsourcing, ligeledes i 

Latinamerika. På de mere modne markeder, hvor den økonomiske vækst ikke bevæger sig med samme 

hastighed, og hvor markedet, for outsourcing af facility services, i langt højere grad er mættet, vil 

udviklingen i ISS’ omsætningsvækst være beskeden. Alt i alt forventes stor korrelation mellem økonomisk 

vækst på de aktuelle markeder og graden af outsourcing af facility services, og dermed ISS’ samlede 

omsætning.  

 

ISS’ internationale profil gør virksomheden ekstremt sårbar over for udviklingen på valutamarkederne. Til 

trods for at ISS benytter mange ressourcer på at minimere risikoen, anser ledelsen stadig valutakursudsving 

som en væsentlig risikofaktor. Ikke desto mindre kan der kun gisnes om, hvilken vej valutakurser vil 
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påvirke resultatet i ISS, og ud fra en historisk betragtning er det da også gået begge veje. Med undtagelse af 

2014, hvor ledelsen forventer en negativ valutakurspåvirkning, bliver der derfor ikke budgetteret med 

valutakursudsving. 

 

Som det fremgår af tabel 14, forventes der reale vækstrater på mellem 6,5 % og 7 % på det asiatiske marked 

i årene 2015-2018, hvilket resulterer i nominelle vækstrater på omkring 11 % i denne periode. I 

Latinamerika lyder de nominelle vækstrater på 9,0 % - 9,7 % i samme periode. De resterende markeder, 

som ISS opererer på, behandles under ét. Begrundelsen herfor er primært, at Norden, Vesteuropa, Amerika 

og Australien, som er 4 regioner, der er meget identiske i forhold til fremtidsudsigter og økonomisk 

formåen, tæller godt 97 % af omsætningen, når der ses bort fra Asien og Latinamerika. Den eneste region 

som falder lidt ud, er Østeuropa. Ikke desto mindre er det største marked i Østeuropa Tjekkiet, som også 

indgår under kategorien Advanced Economies i IMF’s analyser. Advanced economies vil opleve vækstrater 

på mellem 4,0 % og 4,6 %.  

 

Tabel 14 – IMF’s vækst- og inflations udsigter 

 

Kilde: IMF World Economic Outlook 2013 og egen tilvirkning 

 

Benyttes markedsandelene på de tre respektive markeder, altså Asien, Latinamerika og Advanced 

economies, som fordelingsnøgle, udgør den effektive vækstrate i ISS 5,3 % - 5,5 %, når der tages højde for 

løbende ændringer i de respektive markedsandele, som forårsages af forskellene i væksthastighederne. 

Stigningen i omsætningsvæksten skyldes den voksende relative markedsandel i henholdsvis Asien og 

Latinamerika. 

 

Growth forecast 2014 2015 2016 2017 2018

Advanced economies:

GDP real growth 2,0% 2,5% 2,6% 2,6% 2,5%

Inflation 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1%

Nominel growth 4,0% 4,4% 4,5% 4,7% 4,6%

Emerging and developing Asia:

GDP real growth 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 6,7%

Inflation 4,6% 4,3% 4,0% 4,0% 3,9%

Nominel growth 11,4% 11,2% 10,9% 11,0% 10,9%

Latin America and the Carribean:

GDP real growth 3,1% 3,5% 3,7% 3,7% 3,7%

Inflation 6,4% 5,3% 5,3% 5,1% 5,1%

Nominel growth 9,7% 9,0% 9,2% 9,1% 9,0%
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Ovenstående beregninger forudsætter 100 % korrelation mellem økonomisk vækst og omsætningsvækst i 

ISS, og til trods for at dette er et udmærket udgangspunkt, anses det som nødvendigt at foretage visse 

reguleringer, primært med begrundelse i de historiske vækstrater, som har gjort sig gældende på de 

pågældende markeder. Således udgjorde den årlige organiske vækst, i perioden 2011-2013, 14 % i Asien ud 

fra en gennemsnitsbetragtning. Derfor synes en omsætningsvækst på det asiatiske marked, i niveauet 11 %, 

for de næste 3 år en anelse undervurderet. I Latinamerika har ISS oplevet en årlig vækstrate på 11,7% i de 

seneste 3 år. Denne vækstrate er dog trukket voldsomt i vejret af regnskabsåret 2011, hvor væksten 

udgjorde 21 %. De seneste 2 år har man vækstet med 7 %. Omsætningsvækstrater på 9,0 -9,7 % for de 

næste 3 år er derfor et fornuftigt bud. På de resterende markeder har ISS oplevet en gennemsnitlig vækstrate 

på 3 % de foregående 3 år, hvorfor niveauet på 4,0 - 4,6 % bestemt af vækstudsigterne i Advanced 

economies, er en smule overvurderet. Som det også fremgik af analysen, er markedet for outsourced facility 

services i specielt Skandinavien og Vesteuropa, de to største markeder i ISS, meget langt fremme, hvilket 

indebærer, at vækstpotentialet er begrænset set i forhold til eksempelvis Asien og Latinamerika. Derfor 

forventes omsætningsvæksten i Skandinavien og Vesteuropa ikke helt at kunne holde trit med fremgangen i 

disse økonomier. Dette synspunkt underbygges også af de organiske vækstrater, som ISS har oplevet i 

Skandinavien og Vesteuropa på henholdsvis 2,0% og 2,8% henover de seneste 4 år. Til sammenligning har 

Skandinavien, i samme periode, oplevet en økonomisk vækst på 3,5 % årligt, mens Vesteuropas økonomi 

nominelt er vokset med knap 3,1 % pr. år. Omsætningsvæksten har altså ikke fulgt den økonomiske vækst 

på disse to markeder. 

 

Ud fra ovenstående argumentation er den samlede vækstrate, for perioden 2015-2018, valgt til at udgøre 

5,3-5,6%. ISS forventes at vokse en lille smule hurtigere end den generelle økonomi på det asiatiske 

marked. På det latinamerikanske marked er omsætningsvæksten sat til at følge de økonomiske 

fremtidsudsigter for regionen. Endeligt antages det, at væksten i Advanced economies så småt har ramt 

vækstraten for terminalperioden. For 2014 er vækstraten sat til 0 %, hvilket er i overensstemmelse med 

ledelsens egen forventning124.  

 

De høje vækst- og inflationsrater i Asien og Latinamerika må formodes at aftage og ramme et noget lavere 

niveau. Faldet, som vil trække den samlede omsætningsvækst i koncernen ned, forventes at indtræffe efter 

                                                   
124 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 144 
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2018. Som det fremgår af budgettet, er omsætningsvæksten sat til at udgøre 4,5 % i 2019, 3,5 % i 2020 og 

endeligt 3,0 % i 2021, som også er niveauet for terminalperioden. 

EBITDA-margin 

Som det blev illustreret i regnskabsanalysen, har ISS, historisk set, formået at tilpasse omkostningsposterne, 

som har ligget på et stabilt niveau i forhold til omsætningen. Til trods for at omsætningsandelen fra IFM-

kontrakter, hvor driftsmarginen af ISS vurderes at være væsentligt højere end ved single-services, er vokset 

gennem de seneste år, har det ikke givet sig udslag i en højere EBITDA-margin. Som det tidligere er blevet 

beskrevet, har ISS vundet en hel del store kontrakter de foregående år, og det kan sagtens tænkes, at man 

stadig befinder sig i en tilpasningsperiode, hvorfor synergierne ikke for alvor har indtruffet endnu. 

Ydermere kan det tænkes, at skærpelsen af konkurrencen på single-services har presset profitten så meget 

ned, at den udligner fremgangen som forårsages af de store IFM-kontrakter. Ikke desto mindre forventes 

det, at det øgede fokus på IFM og multiløsninger, alt andet lige, vil have positiv indvirkning på EBITDA-

marginen, fordi konkurrencen her er mindre. Den stigende velstand på Emerging Markets vil dog, som det 

blev gennemgået i analyseafsnittet, presse lønningerne yderligere, hvilket vil få negativ indflydelse på 

EBITDA-marginen. Dette vil dog delvist blive opvejet af en mere effektiv arbejdsstyrke.  

 

Den samlede konsekvens af ovenstående elementer vurderes at være beskedne stigninger i EBITDA-

marginen de kommende år. Således forventes en gradvis stigning indtil 2020: Fra en EBITDA-margin på 

5,6 % i 2014, til en margin på 6,5 % i 2020 og i terminal perioden. 6,5 % ligger tæt på selskabets historiske 

EBITDA-margin ud fra en gennemsnitsbetragtning, men der er fortsat tale om en pæn stigning i forhold til 

niveauet fra 2013. EBITDA-marginen i 2014 anses i denne sammenhæng ikke for normaliseret, da de 

forventede omkostninger relateret til børsnoteringen, på omkring DKK 346 mio., indregnes i budgettet. 

Korrigeret for de forventede omkostninger relateret til børsnoteringen, forventes EBITDA-marginen at være 

på 6,0 %, svarende til EBITDA-marginen i 2013.  

Skat 

Historisk set har den effektive skattesats i ISS ligget på et meget højere niveau end den danske 

selskabsskattesats. De primære årsager hertil er dobbeltbeskatning i henholdsvis Frankrig og Spanien, samt 

de danske regler omkring begrænset fradragsret i forbindelse med tynd kapitalisering. Eftersom kapitalen 

fra aktieudstedelsen, i høj grad, benyttes til at afdrage eksisterende gæld, forventes ISS at kunne fradrage 
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renteomkostninger fuldt ud i fremtiden. Der budgetteres derfor for fremtiden med de aktuelle danske 

selskabsskattesatser, dvs. 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22% i 2016 og frem.  

Afskrivninger og amortiseringer 

Generelt kan afskrivninger og amortiseringer budgetteres som en andel af omsætningen eller materielle- og 

immaterielle aktiver, hvis budgettet er salgsdreven. Koller et al. anbefaler dog, at afskrivninger og 

amortiseringer budgetteres som en andel af primo materielle- og immaterielle aktiver, da disse har direkte 

sammenhæng til hinanden125 . I budgetteringen af afskrivninger og amortiseringer er posten renset for 

impairments relateret til akkvisitionsmæssige immaterielle aktiver, som eksempelvis goodwill, tilkøbte 

brands og tilkøbte kundekontrakter, hvorfor afskrivningerne og amortiseringerne udelukkende relaterer sig 

til materielle anlægsaktiver, samt software og andre immaterielle aktiver, der ikke er akkvisitionsrelaterede. 

I perioden 2006-2013 har disse afskrivninger og amortiseringer været relativt konstante, som andel af primo 

materielle- og ikke-akkvisitionsrelaterede immaterielle aktiver, og har udgjort mellem 33,4% og 35,9%.  I 

fremtiden forventes billedet ikke at ændre sig synderligt, hvorfor afskrivninger og amortiseringer 

budgetteres ud fra en gennemsnitsbetragtning i forhold til den historiske periode. Afskrivninger og 

amortiseringer forventes derfor, for fremtiden, at udgøre 35% af primo materielle- og ikke-

akkvisitionsrelaterede immaterielle aktiver.  

Amortisering af tilkøbte kundekontrakter 

Posten tilkøbte kundekontrakter er et akkvisitionsrelateret immaterielt aktiv, hvorfor behandlingen af denne 

er udskilt fra de ovenstående afskrivninger og amortiseringer. I modsætning til goodwill og tilkøbte brands 

amortiseres tilkøbte kundekontrakter, udover at blive udsat for løbende impairment tests, på baggrund af 

omsætningshastigheden for den opkøbte portefølje ved brug af saldometoden 126 . Historisk har den 

gennemsnitlige saldoafskrivning været på mellem 12,2% og 13,7% af primo tilkøbte kundekontrakter i 

balancen. For at udjævne amortisering af kundekontrakter i budgettet, i forhold til den historiske periode, er 

det besluttet at amortisere tilkøbte kundekontrakter lineært over 8 år fra 2014. Posten tilkøbte 

kundekontrakter vil dermed være fuldt amortiseret ultimo 2021, hvorfor posten amortisering af tilkøbte 

kundekontrakter udgår i budgettets terminalperiode. 

 

                                                   
125 Koller et al., 2010, s. 194 
126 ISS A/S, Annual Report, 2010, s. 65 
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Goodwill, tilkøbte brands og tilkøbte kunde kontrakter 

Goodwill og andre erhvervede immaterielle aktiver indregnes i balancen, når købsprisen overstiger den 

bogførte værdi. I værdiansættelsesøjemed anbefaler Koller et al. at undlade at budgettere med potentielle 

akkvisitioner127. Der budgetteres derfor ikke med potentielle frasalg eller impairments. Da der hverken 

budgetteres med potentielle akkvisitioner, frasalg eller impairments, tager budgettet, som nævnt, 

udgangspunkt i forventet organisk vækst. Med udgangspunkt i denne tilgang holdes vækstraten for posterne 

goodwill, tilkøbte brands og tilkøbte kunde kontrakter på 0%. Goodwill og tilkøbte brands vil derfor være 

på 2013-niveauet, gennem hele budgettet, på henholdsvis DKK 23.155 mio. og DKK 1.590 mio., mens 

tilkøbte kundekontrakter, som tidligere nævnt, amortiseres lineært over de næste 8 år, og derfor vil være 

fuldt amortiseret ultimo 2021. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver har udgjort mellem 2,2-3,9 % siden 2006, og har i hele perioden været faldende. 

Materielle anlægsaktiver spiller ikke nogen væsentlig rolle i ISS, da størstedelen af den investerede kapital 

består af immaterielle aktiver, i form af goodwill, tilkøbte kundekontrakter og brands. Dette forventes også 

at gøre sig gældende for fremtiden. Der budgetteres med en lille stigning i materielle aktiver frem mod 

2020, hvorefter den udgør det historiske gennemsnit på 2,9 %128 i al fremtid. 

Net other non-current operating assets & liabilities  

Denne post er slået sammen af de fire langfristede poster; udskudte skatteaktiver, kapitalandele i 

associerede selskaber, udskudt skat og hensatte forpligtelser. I mangel af indgående information omkring 

udskudt skat, og da det generelt er svært at udlede noget fornuftigt omkring udskudt skat, i fremtiden, er det 

antaget, at disse indfries i 2014. Ydermere har kapitalandele i associerede selskaber udgjort mellem DKK 5-

11 mio. de foregående 4 år, hvorfor denne post anses som ubetydelig i budgettet. I øvrigt har net other non-

current operating assets & liabilities været faldende hvert eneste år siden 2006, hvor den udgjorde –5,2% af 

omsætningen. I 2013 udgjorde den blot –1,8 %. Med udgangspunkt i ovenstående argumentation, 

budgetteres denne driver til at falde til –1,0% i 2014, hvorefter den udgør 0% i den resterende del af 

budgetperioden samt terminalperioden. 

 

                                                   
127 Koller et al., 2010, s. 202 
128 Value driver for den historiske periode kan findes i bilag 10 
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Net Working Capital 

Som det fremgik af regnskabsanalysen, har ISS været stærke i forhold til at kræve pengene ind fra deres 

kunder. Således ses der et fald i kredittiden, som ISS har givet kunderne, henover de seneste par år. Årsagen 

til dette skal formentlig findes i, at ISS’ forhandlingsposition er forstærket i takt med etableringen af de 

mange omfattende IFM-kontrakter, som det også blev diskuteret under Porters Five Forces. 

De driftsrelaterede skyldsposter bliver dog mindre og mindre, hvilket trækker NWC i en negativ retning. 

Skyldige feriepenge, skyldig MOMS samt forudbetalinger fra kunder er eksempler herpå. Disse to 

modsatrettede effekter munder ud i, at NWC budgetteres til at udgøre –0,6 % af omsætningen i 2014, 

stigende med 0,1 %-point årligt frem til 2020, hvorefter NWC udgør 0%.  

Netto rentebærende gæld 

Det fremgår af børsprospektet, at ISS i fremtiden sigter efter en gearing, defineret som nettorentebærende 

gæld over EBITDA, på 3x EBITDA 129 . I 2014 forventes gearingen således at være faldet til 3,50x 

EBITDA130, fra 5,09x EBITDA i 2013, mens gearingen i 2015 forventes at være 3,20x EBITDA. ISS 

forventes herefter at have nået den langsigtede gearing på 3x EBITDA i 2016.   

Opsummering af budgettering 

I tabel 15 er de finansielle value drivers, som er blevet gennemgået i det foregående, opsummeret.  

Tabel 15 – Opsummering af de budgetterede value drivers 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                   
129 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 83 & s. 259  
130 Der er her tale om EBITDA korrigeret for IPO-costs, altså en normaliseret EBITDA 

Terminal

Financial value drivers 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Revenue growth -1,3% 0,0% 5,3% 5,4% 5,6% 5,6% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0%

EBITDA-margin 6,0% 6,0% 6,0% 6,2% 6,2% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5%

Depreciation & amortization/Primo Software and 

other intangible assets & PPE -33,4% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0% -35,0%

Effective tax rate -38,2% -24,5% -23,5% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0%

Net borrowing cost before tax -8,0% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8%

Goodwill growth -10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Brands growth -2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Customer contracts growth -21,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Other intangible assets/revenue 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Tangible assets/revenue 2,2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

Net non-current operating assets/Revenue -1,8% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Net Working Capital/Revenue -0,7% -0,6% -0,5% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

NRBG/EBITDA 5,09         3,50         3,20         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00         3,00              

Budgetperiode
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Kapitalomkostninger 

Beregning af WACC 

Til værdiansættelse af ISS benyttes bl.a. DCF-modellen, hvor diskonteringsrenten, der anvendes, er et 

vægtet gennemsnit af det korrigerede afkastkrav for henholdsvis egenkapitalen og fremmedkapitalen. 

Denne diskonteringsrente kaldes Weighted Average Cost of Capital (WACC) og er et udtryk for, hvad 

investorer alternativt kan forrente deres kapital til i andre virksomheder med samme risiko: 

     
 

 
    (   )  

 

 
    

Hvor: D/V = Den forventede gældsandel i forhold til Enterprise Value baseret på markedsværdier 

 E/V = Den forventede egenkapitalandel i forhold til Enterprise Value  

 rD = Fremmedkapitalens afkastkrav 

 rE = Egenkapitalens afkastkrav 

 T = Selskabsskattesatsen 

 

Target kapitalstruktur 

Da WACC er et udtryk for det forventede afkast på en alternativ investering med samme risiko bør den 

langsigtede kapitalstruktur være baseret på markedsværdier 131 . Årsagen er, at en virksomhed ved 

tilbagebetaling af kapital til investorer, eksempelvis ved tilbagebetaling af gæld eller tilbagekøb af aktier, 

handler på markedsværdier og ikke bogførte værdier. Når det er den langsigtede kapitalstruktur, der bør 

benyttes, og ikke den nuværende kapitalstruktur, skyldes det, at den nuværende kapitalstruktur for en 

virksomhed kan være et udslag af kortsigtede udsving i aktiekursen. I ISS sker første skridt mod en 

rebalancering, imod selskabets langsigtede kapitalstruktur, ved børsnoteringen i form af udstedelsen af nye 

aktier, hvorfor det nuværende gældsforhold ikke vil være repræsentativt for den langsigtede kapitalstruktur. 

Efter OTPP og KIRKBI’s investering i ISS blev den daværende target kapitalstruktur ændret 132  fra 

henholdsvis 60% gæld og 40% egenkapital til 30% gæld og 70% egenkapital, baseret på markedsværdier. 

Da mange børsnoterede selskaber generelt er tæt på deres target kapitalstruktur133, er det valgt at basere 

ISS’ target kapitalstruktur efter en række sammenlignelige børsnoterede selskaber, også kaldet peer 

                                                   
131 Koller et al., 2010, s. 262 
132 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 255 
133 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 142 
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group’en. Et kig på ISS’ peer group, hvorfra ISS’ betaværdi ligeledes estimeres ud fra, viser en nuværende 

gennemsnitlig kapitalstruktur for disse virksomheder på 16% gæld og 84% egenkapital. Som nævnt i 

budgetteringen har ISS fremadrettet udset sig et target nettogældsniveau på 3x en justeret EBITDA, efter 

børsnoteringen134, hvilket er i tråd med den nuværende gennemsnitlige kapitalstruktur for ISS’ peer group, 

hvorfor en target kapitalstruktur for ISS på 16% nettorentebærende gæld og 84% egenkapital er benyttet 

ved fastlæggelse af ISS’ WACC.  

Egenkapitalens afkastkrav 

For at kunne bestemme egenkapitalens afkastkrav, er det nødvendigt at estimere den risikofrie rente, 

markedsrisikopræmien og selskabets beta. Estimeringen af egenkapitalens afkastkrav er foretaget med 

udgangspunkt i Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM bygger på forudsætningen, at investorer, med 

en veldiversificeret portefølje, kun vil betale for den risiko, der ikke kan diversificeres væk135, dvs. den 

systematiske risiko. Med andre ord skal et aktivs forventede afkast stemme overens med dets følsomhed 

over for markedsrisici, hvorimod usystematisk risiko ikke kompenseres med et højere forventet afkast. Ud 

fra CAPM kan egenkapitalens afkastkrav defineres ved følgende formel: 

 

           ( (  )    ) 

Hvor:  rf = Den risikofrie rente 

 βE = Den systematiske risiko på egenkapitalen 

 E(rm) = Det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen 

 E(rm) – rf = Markedsrisikopræmien 

 

Den risikofrie rente 

Der har hidtil været bred enighed om at benytte den 10-årige danske statsobligation som estimat for den 

risikofrie rente i værdiansættelseskredse136. Den nuværende økonomiske situation i eurozonen har dog 

medført, at investorer i højere grad har søgt mod sikre havne, hvilket har medført højere efterspørgsel efter 

danske obligationer og et historisk lavt renteniveau i Danmark. Mange analytikere vurderer derfor, på 

nuværende tidspunkt, ikke, at den lave danske rente er et retvisende estimat for den risikofrie rente til brug i 

                                                   
134 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 83 & s. 259 
135 Petersen & Plenborg, 2012, s. 249 
136 Sørensen, 2009, s. 51 
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CAPM. Da man i Danmark typisk har fravalgt obligationer med længere løbetid end 10 år, hvilket ville 

have været ideelt at benytte, på grund af manglende omsættelighed, vurderes den 20-årige tyske 

statsobligation at være mere egnet som estimat for den langsigtede risikofrie rente til brug ved 

værdiansættelsen af ISS. Den effektive rente på den 20-årige tyske statsobligation var pr. 13/03-2014 på 

2,34 %137.  

Markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien defineres, som den kompensation investorer kræver for en investering med en 

risiko, svarende til markedsporteføljen, frem for et risikofrit aktiv.  Den mest benyttede metode til 

estimering af markedsrisikopræmien har været ex-post metoden, hvor forskellen mellem det historiske 

afkast på aktiemarkedet og det historiske afkast på risikofrie investeringer er blevet undersøgt138. I praksis 

har det vist sig besværligt at estimere markedsrisikopræmien af flere årsager. Beregningsmetoderne samt 

tidshorisonten er blot nogle af dem. Markedsrisikopræmien har bl.a. varieret meget som følge af store 

udsving i det historiske afkast på aktiemarkederne, og afhænger derfor af tidsperioden, der benyttes. Ved 

anvendelse af en lang tidshorisont reduceres den statistiske usikkerhed, hvorimod pludselige uventede 

ændringer i markedets risikoaversion ikke opfanges i samme grad. Dette har bl.a. været scenariet under 

finanskrisen, hvor investorer i højere grad har søgt mod sikre havne. I årene 2002-2009 har den vægtede 

gennemsnitlige markedsrisikopræmie, der benyttes på det danske marked, ifølge PWC139, været konstant 

mellem 4,5 % og 5 %, med en stigende tendens siden 2006, mens Fernandez et al., i 2011, fandt den 

gennemsnitlige markedsrisikopræmie i Danmark til at være 5,4%140. Ifølge Damodaran bør man dog, i disse 

tider med historisk lave renter, have for øje, hvordan markedsrisikopræmien kan forventes at ændre sig. 

Med udgangspunkt i det forventede afkast på amerikanske aktier, fra S&P 500 indekset, i perioden 1999-

2011 har Damodaran141 vist, hvorledes markedsrisikopræmien, ved fald i den risikofrie rente, tilsvarende er 

steget, således, at det forventede afkast på disse aktier, i perioden 1999-2011, har ligget konstant mellem 

8% og 9%. Ved at tage udgangspunkt i historiske estimater af markedsrisikopræmien og den nuværende 

risikofrie rente, der er historisk lav, vil konsekvensen være en for lav diskonteringsfaktor, og dermed 

overvurderede værdiansættelser. Det er besluttet at korrigere for ovenstående problematik ved brug af 

Damodarans metode The dynamic valuation, hvor en kombination af det nuværende niveau for risikofrie 

                                                   
137 Se bilag 11 
138 Petersen & Plenborg, 2012, s. 263 
139 PriceWaterhouseCoopers, Prisfastsættelse på aktiemarkedet, 2010 
140 Fernandez et. Al, 2011, s. 6 
141 http://aswathdamodaran.blogspot.se/2011/09/risk-free-rates-and-value-dealing-with.html  

http://aswathdamodaran.blogspot.se/2011/09/risk-free-rates-and-value-dealing-with.html
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renter og forventet nominel vækst, samt en tilsvarende højere markedsrisikopræmie, end både PWC og 

Fernandez har estimeret, benyttes. En markedsrisikopræmie på 6,40% er derfor vurderet egnet til estimering 

af egenkapitalens afkastkrav. 

Beta 

Beta (βE) er et udtryk for den systematiske risiko på egenkapitalen. Teorien bag CAPM forudsætter, at 

højere systematisk risici på egenkapital kompenseres med et højere afkast. Generelt er det den fremtidige 

betaværdi, der er relevant i forhold til udledning af egenkapitalens afkastkrav, men da denne ikke eksisterer, 

benyttes den historiske trend som estimat for den fremtidige udvikling 142 . Beta estimeres som 

sammenhængen mellem historisk aktieafkast og afkastet på markedsporteføljen, og indikerer dermed i hvor 

høj grad udsvingene, i afkastet på en aktie, følger markedet: 

            

 

I praksis udledes beta med udgangspunkt i ovenstående regression143, over en vis tidsperiode, mellem 

afkastet på et selskabs aktie (  ) og afkastet på et aktieindeks (  ), da et aktieindeks typisk består af et 

bredt udsnit af aktier, der afspejler et bestemt marked. Der opstår dog en række udfordringer ved 

værdiansættelse af unoterede virksomheder, som ISS, frem mod børsnoteringen, netop har været, da der 

ikke findes markedsobservationer for unoterede virksomheder til estimering af beta. På grund af manglende 

markedsdata for unoterede virksomheder benytter analytikere sig ofte af betaestimater for direkte 

konkurrenter eller sammenlignelige børsnoterede virksomheder144. Denne metode vil derfor blive benyttet 

til estimering af beta for ISS.  

 

I mangel af sammenlignelige børsnoterede selskaber, eller direkte konkurrenter, på det danske marked, er 

søgningen gået videre til andre lande. I den forbindelse er 10 selskaber blevet identificeret som en 

kombination af egne vurderinger, samt ISS’ vurdering af deres nærmeste konkurrenter145. En nærmere 

beskrivelse af disse kan findes i bilag 12. De 10 selskabers systematiske risici vurderes at kunne tegne et 

fornuftigt billede af ISS’ systematiske risiko, omend selskaber med fuldkommen identiske karakteristika 

optimalt havde været at foretrække. For at holde betaestimatet konsistent er beta udledt over den samme 

tidsperiode for alle selskaber. Selskabernes beta, der er hentet ved hjælp af Bloomberg, er estimeret i 

                                                   
142 Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 245 
143 Koller et al., 2010, s. 245 
144 Plenborg & Petersen, 2012, s. 254 
145 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 75 & 103 
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perioden marts 2009 til marts 2014, baseret på månedlige observationer sammenholdt med Morgan Stanley 

Capital International (MSCI) World Index. Ved brug af en 5-årig regressionsperiode, baseret på månedlige 

observationer, formindskes risikoen for, at grundlaget for betaestimatet bliver påvirket af kortvarige 

markedsudsving, eller eksempelvis en periodisk høj- eller lavkonjunktur, i forhold til, hvis betaestimatet 

baseres på en kortere regressionsperiode eller hyppigere observationer. Aktieindekset MSCI World Index 

er, i denne sammenhæng, vurderet som bedste proxy for en markedsportefølje, da indekset er sammensat af 

over 1.600 aktier fra 23 udviklede lande, hvorfor det anses for at dække meget af det globale marked.  

 

Tabel 16 – Raw Beta for ISS’ peer group 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af ovenstående tabel, spænder betaestimatet – raw beta - for ISS’ peer group fra 0,150 for 

G4S Plc. til 2,151 for CBRE Group Inc., hvilket indikerer en vis variation i risikoprofilerne for ISS’ peer 

group. Hvor G4S Plc., i den målte periode, har været markant mindre følsom for udsving end markedet, har 

det modsatte været tilfældet for CBRE Group Inc. Da empiriske undersøgelser viser, at virksomheder, over 

tid, konvergerer mod markedet, estimeres adjusted beta ud fra de historiske betaværdier til videre brug, da 

adjusted beta er et estimat for den fremtidige betaværdi. Bloomberg benytter sig af følgende formel til 

udledning af adjusted beta146: 

              (
 

 
)           (

 

 
)      

 

Hvor Raw Beta er de ovenfor estimerede historiske betaværdier.  

                                                   
146 http://libguides.babson.edu/content.php?pid=10456&sid=69436 

mar-09 mar-14

ABM Industries Inc 0,739

Mitie Group PLC 0,477

Carillion PLC 0,649

Sodexo 0,329

Compass Group PLC 0,430

Johnson Controls Inc 1,674

G4S PLC 0,150

Jones Lang LaSalle Inc 1,752

CBRE Group Inc 2,151

Securitas AB 0,805

Raw Beta

Månedligt

http://libguides.babson.edu/content.php?pid=10456&sid=69436
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Da de historiske betaværdier, der er vist ovenfor, er udledt på baggrund af historiske aktieafkast, og derfor 

er gearede betaværdier, dvs. systematisk risiko på egenkapitalen, er det nødvendigt at estimere selskabernes 

ugearede beta, også kaldet unlevered beta (βU). Unlevered beta er et udtryk for den systematiske risiko på 

aktiverne, og derved for den driftsmæssige risiko. Da fremmedkapital er højere i prioritetsrækkefølgen end 

egenkapital, er usikkerheden omkring egenkapitalens forrentning derfor større for gearede virksomheder. 

Følgende betarelation benyttes til at udlede de ugearede betaværdier147: 

   
      

 
 

(  
 
 )

 

Hvor βD er den systematiske risiko på gæld.  

 

Da fremmedkapital, som ovenfor nævnt, er højest i prioritetsrækkefølgen, vil βD oftest have en lav værdi. I 

mangel af mere nøjagtig information arbejdes der, i den videre proces, under antagelsen, at selskabernes 

beta debt (βD) er 0. Da unlevered beta udelukkende er et udtryk for den driftsmæssige risiko, og da den i 

modsætning til virksomhedernes estimerede adjusted beta ikke indeholder et gearingselement, kan der 

foretages et gennemsnit af unlevered beta for ISS’ peer group. Jf. tabel 17 ses det, at den gennemsnitlige 

unlevered beta for ISS’ peer group er på 0,796.  

 

Tabel 17 – Unlevering af beta 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

 

                                                   
147 Plenborg & Petersen, 2012, s. 254 

Currency Market Cap Enterprise Value Debt/Equity Debt/EV Equity/EV
mar-09 mar-14 13-03-2014 13-03-2014 13-03-2014 20140313 20140313 20120313 20140313

i mio.

ABM Industries Inc 0,826 USD 1.579                1.912                            21% 17% 83% 0,682       

Mitie Group PLC 0,651 GBp 1.196                1.421                            19% 16% 84% 0,548       

Carillion PLC 0,766 GBp 1.551                1.780                            15% 13% 87% 0,667       

Sodexo 0,553 EUR 12.237              13.800                         13% 11% 89% 0,490       

Compass Group PLC 0,620 GBp 16.443              17.711                         8% 7% 93% 0,576       

Johnson Controls Inc 1,449 USD 31.130              37.985                         22% 18% 82% 1,188       

G4S PLC 0,433 GBp 3.607                5.278                            46% 32% 68% 0,296       

Jones Lang LaSalle Inc 1,501 USD 5.473                5.786                            6% 5% 95% 1,420       

CBRE Group Inc 1,767 USD 9.112                11.034                         21% 17% 83% 1,459       

Securitas AB 0,870 SEK 26.102              35.938                         38% 27% 73% 0,632       

Gennemsnit 21% 16% 84% 0,796       

Adjusted Beta Beta unlevered

Månedligt
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βE for ISS kan, ved relevering, af den ovenstående gennemsnitlige unlevered beta, med ISS’ target 

kapitalstruktur, estimeres til 0,961 med følgende formel: 

      (  
 

 
)        (      )        

Usystematiske risici 

CAPM er fra flere sider blevet kritiseret i løbet af årene på grund af de antagelser, som modellen bygger på, 

hvor beta er den primære faktor i forhold til det forventede afkast. Empiri baseret på børsnoterede 

amerikanske selskaber viser nemlig, at selskaber med ”small capitalization”, historisk set, har haft både 

større risiko og højere afkast end selskaber med ”large capitalization”. Siden ultimo 1926 har den 

gennemsnitlige årlige forskel i afkast mellem selskaber med ”small capitalization” og ”large capitalization” 

været 3,6 %148. Omend empirien tager udgangspunkt i børsnoterede amerikanske selskaber antages det, at 

tilsvarende scenarie gør sig gældende globalt set. Der kan derfor argumenteres for, at investorer skal 

kompenseres for den større risiko ved investeringer i mindre selskaber. ISS vurderes i denne sammenhæng 

at være en såkaldt ”Mid-Cap”-koncern. Ifølge Ibbotson149 var size premium, defineret ved merafkast i 

forhold til CAPM, for ”Mid-Cap”-virksomheder på 1,2% pr. 31/12-2010. Et selskabsspecifikt risikotillæg, i 

form af en size premium, på 1,2% tillægges derfor egenkapitalens afkastkrav.  

Fremmedkapitalens afkastkrav 

Til at estimere fremmedkapitalens afkastkrav benyttes den risikofrie rente, ligesom det var tilfældet med 

egenkapitalens afkastkrav. Herudover indgår et kreditspread (rs), som er et udtryk for tillægget til den 

risikofrie rente, som et selskab teoretisk kan låne fremmedkapital til langsigtet, samt selskabsskattesatsen, 

da et selskab kan fradrage renteudgifter skattemæssigt. Fremmedkapitalens afkastkrav kan dermed 

beskrives ved følgende formel: 

   (     )  (   ) 

 

Kreditspread 

I praksis baseres kreditspreadet ofte på baggrund af en virksomheds kreditrating. Som nævnt tidligere 

opgraderede både Standard & Poors og Moody’s deres kreditvurdering af ISS, som følge af udmeldingen 

om en kommende børsnotering og efterfølgende gældsnedsættelse, således, at ISS nu opnår en kreditrating 

                                                   
148 Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 226 
149 2011 Ibbotson SBBI Valuation Yearbook, 2011, Appendix C 
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på BB/Positive Watch hos Standard & Poors og Ba3/Positive Review hos Moody’s. Ud fra ISS’ rating er 

der flere muligheder for, hvorledes kreditspread’et kan estimeres. Damodaran, der pr. januar 2014 har 

opstillet sammenhængen mellem kreditrating og kreditspread for børsnoterede amerikanske selskaber, 

baseret på handlede obligationer, konstaterer, at en kreditrating på BB, hos Standard & Poors, svarer til et 

kreditspread på 4,0%-point, mens Ba3, hos Moody’s, svarer til et kreditspread i intervallet 4,0-5,5%-

point150. Ifølge Moody’s Market Implied Rating151, der ligesom Damodaran estimerer kreditspread ud fra en 

koncerns kreditrating, svarer en kreditrating på Ba3, for en 15-årig løbetid, til et kreditspread på 463 

basispoint over LIBOR pr. 13. marts 2014. Til fastsættelse af fremmedkapitalens afkastkrav er der foretaget 

en afvejning af Damodarans default spread estimater og Moody’s Market Implied Rating, hvorfor 

kreditspread er fastlagt til 4,50%-point.  

Selskabsskattesatsen 

I det omfang at det driftsmæssige overskud overstiger låneomkostningerne, opnås et skatteskjold for 

renteudgifterne. Det kan dog diskuteres, hvilken skattesats der bør anvendes. Da ISS har adskillige 

udenlandske datterselskaber, bør den lokale selskabsskattesats anvendes i forhold til andelen af de samlede 

låneomkostninger, der relaterer sig til lån i de forskellige udenlandske datterselskaber152. Det kan imidlertid 

vise sig noget nær umuligt at opnå den slags information, hvorfor det, ved fastlæggelse af 

fremmedkapitalens afkastkrav, er valgt at benytte den danske selskabsskattesats, hvilket også er konsistent 

med den skattesats, der benyttes i budgettet. Som nævnt i budgetteringen vil den danske selskabsskattesats 

falde fra 24,5% i 2014 til 22% i 2016 og fremefter, hvorfor skatteskjoldet, på fremmedkapitalens 

afkastkrav, derfor vil være faldende i takt med faldet i den danske selskabsskattesats fra 2014 til 2016.  

 

De samlede kapitalomkostninger 

Efter behandling af hver parameter i WACC-formlen estimeres henholdsvis egenkapitalens- og 

fremmedkapitalens afkastkrav for ISS i 2014 til: 

 

           (           )              

    (            )  (       )        

                                                   
150 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm  
151 Se bilag 20 
152 Plenborg & Petersen, 2012, s. 265 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
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Ud fra ovenstående kan ISS’ WACC153 for 2014 udledes til: 

 

                                   

 

Fremmedkapitalens afkastkrav før skat, på 6,84%, er en lille smule over ISS’ effektive lånerente i 2013, på 

6,80%, jf. tabel 23 senere i opgaven, hvorfor det kan konstateres, at det forventede stigende renteniveau 

påvirker lånerenten i højere grad end opgraderingen i kreditratingen. Da den danske selskabsskattesats, som 

ovenfor nævnt, er faldende fra 2014 til 2016 vil fremmedkapitalens afkastkrav, alt andet lige, være stigende 

frem mod 2016, hvorfor ISS’ WACC i 2016 og fremefter kan udledes til 8,97%.  

Værdiansættelse 

Med udgangspunkt i budgettet, og de samlede kapitalomkostninger for ISS, kan en værdiansættelse nu 

foretages. Værdiansættelsen af ISS vil blive foretaget som en afvejning mellem Discounted Cash Flow 

(DCF) modellen og en multipelanalyse med henblik på at estimere fair Enterprise Value på 

børsnoteringsdagen, den 13/03-2014, til den senere analyse af værdiskabelsen under EQT’s og GSCP’s 

ejerskab. 

 

DCF 

DCF-modellen er uden tvivl den mest populære af de såkaldte present value modeller, der alle er afledt af 

Dividend Discount modellen. Ifølge DCF-modellen er det kun de to komponenter, free cash flow to the firm 

(FCFF) og WACC, der påvirker markedsværdien af et selskab. Da DCF-modellen tager udgangspunkt i 

fremtidige budgettal, vil der dog altid være usikkerhed forbundet med denne type værdiansættelse. Ved en 

uendelig cash flow strøm kan Enterprise Value, for et selskab, udregnes på følgende måde: 

                  ∑
     

(      ) 

 

   

 

 

                                                   
153 Udregningen af WACC for de resterende år i budgettet kan findes i bilag 13 
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Ud fra ovenstående formel fremgår det, alt andet lige, at højere frie cash flows, eller en lavere WACC, 

påvirker selskabets Enterprise Value positivt. I praksis opdeles DCF-modellen som en to-trins model 

bestående af en budgetperiode og en terminalperiode. Hovedidéen bag to-trins modellen er, at et selskab vil 

konvergere mod økonomiens langsigtede vækstrate. Terminalperioden beskriver dermed perioden, hvorfra 

selskabet er gået ind i et såkaldt steady state, og udregnes som en uendelig annuitet ved hjælp af Gordon’s 

vækstmodel. Enterprise Value, med udgangspunkt i to-trins modellen, kan dermed udregnes på følgende 

måde: 

 

                  ∑
     

(      ) 

 

   

 
       

(      )
 

 

(      ) 
 

 

Hvor g er selskabets langsigtede vækstrate. 

 

Som det kan ses af ovenstående formel, er det Enterprise Value, der udledes af DCF-modellen. Enterprise 

Value er et udtryk for den forventede markedsværdi af selskabets investerede kapital, eller med andre ord, 

markedsværdien af et selskabs drift, hvorfor Enterprise Value inkluderer både den forventede markedsværdi 

af egenkapitalen og den forventede markedsværdi af nettorentebærende gæld. For at estimere 

markedsværdien af egenkapitalen er det derfor nødvendigt at fratrække markedsværdien af 

nettorentebærende gæld på værdiansættelsestidspunktet. I praksis antages bogført værdi af 

nettorentebærende gæld, i mangel af information, at være lig med markedsværdien af nettorentebærende 

gæld. 

 

Ved diskontering benyttes medio diskontering oftest i praksis når pengestrømmene antages at falde jævnt 

over året154. Da dette netop er tilfældet for ISS, er det besluttet at benytte medio diskontering i denne 

opgave.  

 

                                                   
154 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 152 
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Fravalg af en bekræftende værdiansættelsesmodel 

Valget af DCF-modellen, til værdiansættelse af ISS, er blevet truffet som følge af modellens anerkendte 

popularitet i værdiansættelseskredse. Det anbefales dog ofte, for at undgå tekniske fejl, at der foretages en 

bekræftende værdiansættelse med en anden present value model. Da alle present value metoder er afledt af 

samme model, Dividend Discount modellen, bør en bekræftende værdiansættelse derfor, teoretisk set, give 

samme værdiestimat som den anvendte DCF-model. Dette er dog kun gældende under visse implicitte 

forudsætninger, deriblandt at egenkapitalens afkastkrav og WACC løbende ændres som følge af ændringer i 

kapitalstrukturen 155 , samt at alle hovedposter, i budgettets analytiske balance, direkte følger 

omsætningsvæksten ved overgangen fra budgetperioden til terminalperioden. Da ISS er en 

servicevirksomhed, hvor hovedparten af de bogførte aktiver består af immaterielle aktiver, anses ISS som 

en speciel case. For at højne kvaliteten af budgettet holdes visse af de bogførte immaterielle aktiver 

konstante, som det fremgår af budgetafsnittet, hvorfor det ikke er alle hovedposters vækstrater, i budgettets 

analytiske balance, der følger omsætningsvæksten. Det er af denne årsag besluttet at fravælge en 

bekræftende værdiansættelsesmodel, som for eksempel EVA-modellen, selvom EVA-modellen bidrager 

med værdifuld viden med hensyn til den forventede fremtidige værdiskabelse.  

 

DCF af ISS 

Med udgangspunkt i budgetteringen, og den estimerede WACC fra de foregående afsnit, er det muligt at 

værdiansætte ISS ved hjælp af DCF-modellen. DCF-modellen hviler på den antagelse, at al overskydende 

cash flow for året enten udbetales som udbytter eller reinvesteres i projekter, hvor kapitalværdien er lig med 

nul, hvoraf førstnævnte forudsættes i denne opgave. Under denne forudsætning estimeres ISS’ Enterprise 

Value til DKK 58.382 mio. pr. 31/12-2013. Da datoen for børsnoteringen var den 13/03-2014 er det 

nødvendigt at fremdiskontere Enterprise Value pr. 31/12-2013 med 72 dage. Enterprise Value for ISS, pr. 

13/03-2014, kan derved estimeres til DKK 59.377 mio. ved hjælp af DCF-modellen.  

                                                   
155 Plenborg & Petersen, 2012, s. 213 
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Tabel 18 – Værdiansættelse af ISS ved DCF-modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Følsomhedsanalyse af DCF 

Forudsætningerne bag budgettering og kapitalomkostninger i DCF-modellen vil altid indeholde en vis form 

for usikkerhed. En følsomhedsanalyse bør derfor altid følge en værdiansættelse for at afklare følsomheden 

over for visse kritiske faktorer i værdiansættelsesmodellen.  

 

Under de pågældende forudsætninger udgør terminalværdien 68 % af den samlede Enterprise Value, 

hvorfor det må konstateres, at DCF-modellen er særdeles følsom over for ændringer i terminalperiodens 

forudsætninger. To af de faktorer i terminalperioden, der er forbundet med størst usikkerhed er 

omsætningsvæksten og WACC. I tabel 19 er spændet for Enterprise Value derfor estimeret på baggrund af 

ændringer i disse to faktorer. Spændet for Enterprise Value på mellem DKK 46.999 mio. og DKK 68.753 

mio. understreger vigtigheden af de anvendte forudsætninger, da selv små ændringer, i DCF-modellens 

forudsætninger, som vist nedenfor, kan medføre enorme udsving i den estimerede værdi.  

DCF pr. 31/12-2013 - Ultimo diskontering Terminal

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frit cash flow til firmaet (FCFF) 2.038         2.173         3.249         3.454         3.759         3.910         4.218         4.460         4.504         

WACC 8,94% 8,96% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97%

Diskonteringsfaktor 0,92           0,84           0,77           0,71           0,65           0,60           0,55           0,50           

Present value af FCFF 1.871         1.831         2.512         2.451         2.447         2.336         2.312         2.243         

Present value af FCFF i budget perioden 18.003       3,0%

Present value af FCFF i terminal perioden 37.932       

Estimeret enterprise value 55.934       

DCF pr. 31/12-2013 - Mediodiskontering

Present value af FCFF i budget perioden 18.790       

Present value af FCFF i terminal perioden 39.592       

Estimeret enterprise value 58.382       

DCF per 13/03-2014 - Mediodiskontering

Antal fremdiskonteringsperioder 0,20           

Estimeret enterprise value 59.377       

Vækstrate i terminalperioden:

Budgetperioden



  

76 

 

Tabel 19 – Følsomhedsanalyse af DCF-modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Multipel værdiansættelse 

Til at supplere værdiansættelsen, foretaget på baggrund af DCF-modellen, er det ligeledes valgt at foretage 

en værdiansættelse ud fra multipler fra ISS’ peer group. Multipel værdiansættelse er et populært værktøj i 

værdiansættelseskredse, da metoden anses for mindre kompleks samt det faktum, at multipler tager 

udgangspunkt i det gældende marked. En værdiansættelse baseret på multipler hviler kritisk på, at de 

sammenlignelige virksomheder har samme økonomiske- karakteristika og udsigter, samt at de benytter sig 

af samme regnskabspraksis. Samtidig bør der renses for transitoriske poster inden brug af multipel 

værdiansættelse156. Det anbefales generelt at benytte multipler med udgangspunkt i fremadrettede estimater 

for indtjening frem for multipler, der tager udgangspunkt i indtjening over de foregående fire kvartaler, 

selvom sidstnævnte ofte anvendes 157 . Dette skyldes, at brugen af fremadrettede multipler, baseret på 

analytikeres forventninger, er mere konsistent med værdiansættelsesprincipper, og samtidig et udtryk for en 

normaliseret forventning til indtjening, der bedre reflekterer de langsigtede pengestrømme158. I det følgende 

er det valgt at benytte følgende Enterprise Value multipler: EV/Revenue, EV/EBITDA og EV/EBIT. 

Enterprise Value, pr. 13/03-2014, er af Bloomberg defineret ved markedsværdien af egenkapitalen (Market 

Capitalization), pr. 13/03-2014, tillagt bogført værdi af nettorentebærende gæld ved seneste aflagte 

kvartalsregnskab.  

 

Ved benyttelsen af multipler til værdiansættelsesformål konstaterer Baker og Ruback, at brugen af en peer 

groups harmoniske gennemsnit generelt genererer mere nøjagtige værdiestimater end multipler baseret på 

                                                   
156 Petersen & Plenborg, 2012, s. 227 
157 Petersen & Plenborg, 2012, s. 233 
158 Koller et al., 2010, s. 311 

#### 8,37% 8,57% 8,77% 8,97% 9,17% 9,37% 9,57%

1,0% 51.925       50.996       50.114       49.277       48.480       47.722       46.999       

1,5% 54.312       53.249       52.245       51.295       50.394       49.540       48.727       

2,0% 57.072       55.845       54.691       53.603       52.575       51.604       50.683       

2,5% 60.303       58.869       57.527       56.267       55.083       53.968       52.916       

3,0% 64.135       62.435       60.853       59.377       57.997       56.703       55.488       

3,5% 68.753       66.704       64.811       63.056       61.425       59.905       58.484       

WACC i terminalperioden
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henholdsvis et ligevægtet gennemsnit, værdivægtet gennemsnit og median159. Ved et harmonisk gennemsnit 

undgås, samtidig, indvirkningen af ekstreme multipler. Det harmoniske gennemsnit beregnes på følgende 

måde: 

                     
 

∑
 

         
 
   

 

EV/Revenue 

Nogle praktikere argumenterer for, at EV/Revenue-multiplen er den bedste multipel, da den ikke påvirkes 

af forskellig regnskabspraksis160. Brugen af multiplen EV/Revenue forudsætter, at en omsætningskrone i de 

sammenlignelige selskaber har samme værdi. Af samme årsag er denne multiple ikke ligeså anvendt som 

driftsmultipler, da denne ser bort fra selskabers omkostningsstruktur. EV/Revenue-multiplen kan dog være 

brugbar til værdiansættelse af selskaber med negative eller volatile indtjeninger161. Brugen af EV/Revenue-

multiplen er pålagt en vigtig restriktion, nemlig at de benyttede selskaber har tilnærmelsesvis ens 

driftsmarginer, hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende for selskaber inden for samme industri. 

Forskelle i sammenlignelige selskabers EV/Revenue-multipel afspejler ofte forskelle i disses driftsmarginer. 

På grund af ovenstående argumenter lægges der, i multipelanalysen, mindre vægt på EV/Revenue i forhold 

til driftsmultiplerne EV/EBITDA og EV/EBIT.  

 

I tabel 20 kan det ses, at det harmoniske gennemsnit for forventet EV/Revenue162 for ISS’ peer group er 

0,69. I budgetteringen ses det, at ISS’ omsætning for 2014 forventes at være DKK 78.459 mio., hvorfor den 

implicitte Enterprise Value, ved brug af EV/Revenue-multiplen, er på DKK 53.828 mio.  

EV/EBITDA 

EV/EBITDA-multiplen er i praksis en af de mest anvendte værdiansættelsesmultipler, da EBITDA anses 

for en proxy for cash flow163. Multiplen indikerer værdien for en krones driftsresultat før skatter, renter, 

afskrivninger og amortisationer. Mange praktikere benytter sig af EV/EBITDA-multiplen, da afskrivninger 

og amortisationer ikke er kontante omkostninger, men derimod reflekterer sunk costs164. Multiplen skal dog 

                                                   
159 Petersen & Plenborg, 2012, s. 234 
160 Petersen & Plenborg, 2012, s. 400 
161 Koller et al., 2010, s. 317 
162 Denne multipel kaldes Best EV/Revenue i Bloomberg. BEst star for Bloomberg Estimated og dækker over gennemsnittet for analytikerestimatet. 
163 Petersen & Plenborg, 2012, s. 401 
164 Koller et al., 2010, s. 310 
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fortsat benyttes med omhu, da denne bl.a. ikke skelner mellem in-house produktion eller outsourcet 

produktion, hvorfor det anbefales, at selskaberne i peer group’en, der benyttes, har tilnærmelsesvis ens 

afskrivningssatser. Koller et al. anbefaler brugen af multiplen EV/EBITA, som den primære multipel, da 

denne tager højde for ovenstående problematik, hvor det argumenteres, at selskaber med outsourcet 

produktion tilsvarende betaler højere råvarepriser, da råvareprisen vil inkludere leverandørens 

afskrivningsomkostninger. Når EV/EBITA-multiplen er undladt i denne opgave skyldes det, at der ikke 

foreligger tilstrækkelig information i forhold til analytikeres forventning til EV/EBITA-multipler for ISS’ 

peer group. Der kan herudover argumenteres for, at ovenstående problematik tilnærmelsesvist forbigås, da 

ISS’ peer group består af servicevirksomheder og ikke produktionsvirksomheder med mange 

afskrivningsberettigede materielle anlægsaktiver.  

 

I tabel 20 ses det, at det harmoniske gennemsnit for forventet E /EBITDA for ISS’ peer group er 9,24. Til 

at estimere en implicit Enterprise Value ud fra EV/EBITDA-multiplen tages der udgangspunkt i en 

normaliseret forventet EBITDA for ISS i 2014, som er korrigeret for forventede omkostninger forbundet 

med IPO. På baggrund af den forventede EV/EBITDA-multipel svarer dette til en implicit Enterprise Value 

på DKK 43.256 mio.  

EV/EBIT 

Ved benyttelse af driftsmultiplen EV/EBIT, der indikerer værdien for en krones driftsresultat før skatter og 

renter, undgås ovenstående problematik ved EV/EBITDA med hensyn til in-house produktion kontra 

outsourcet produktion. Til gengæld opstår en problematik ved brug af EV/EBIT-multiplen med hensyn til 

regnskabsposten amortisationer. Amortisation er en regnskabspost, der kan opstå eksempelvis som følge af 

tidligere akkvisitioner, og har ikke forbindelse til fremtidig cash flow. Er dette tilfældet vil posten 

amortisation fordreje EV/EBIT-multiplen, hvorfor denne bør benyttes med omhu. Årsagen til, at 

amortisation, i modsætning til afskrivninger, anses som et potentielt problem, i forhold til brugen af 

EV/EBIT-multiplen, er, at fysiske aktiver før eller siden skal erstattes for at opretholde den igangværende 

drift, hvorfor niveauet for afskrivninger anses som en god indikator for fremtidige kontante udlæg165. På 

grund af ovenstående problematik lægges der, i multipelanalysen, større vægt på EV/EBITDA i forhold til 

EV/EBIT.   

 

                                                   
165 Koller et al., 2010, s. 308 
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I tabel 20 kan det ses, at det harmoniske gennemsnit for forventet E /EBIT for ISS’ peer group er 11,85, 

hvilket svarer til en implicit Enterprise Value på DKK 41.858166.  

 

Tabel 20 – Multipler for ISS’ peer group 

 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

 

Samlet fair value vurdering af EV og markedsværdien af EK 

Som det kan ses af de foregående afsnit, afviger de forskellige værdiansættelsesmetoder fra hinanden, 

hvorfor en usikkerhedsfaktor må konstateres at være til stede. Den implicitte Enterprise Value er ved alle tre 

multipler lavere end den indre værdi, der udledes ved DCF-modellen, hvilket bl.a. vidner om, at markedet, 

på tidspunktet for børsnoteringen, fortsat ikke er synderligt positivt stemt overfor ISS’ branche.  

 

DCF-metoden vil altid være forbundet med en vis form for usikkerhed, da den bygger på fremtidige 

estimater, hvor især små ændringer i estimatet for terminalperioden, der udgør omkring 68% af 

værdiestimatet, kan medføre markante forskelle i den estimerede Enterprise Value. Ulempen ved brug af 

multipler fra en peer group er derimod, at disse er statiske og estimerer ud for et bestemt tidspunkt, hvorfor 

de eksempelvis kan påvirkes let ved kortvarige bobler i markedet, samt at multiplerne, da de oftest baseres 

på kortsigtede prognoser, ikke opfanger forskelle i den langsigtede performance. For at udjævne 

usikkerhedsfaktorerne, forbundet med de enkelte værdiansættelsesmetoder, er der foretaget en vægtning af 

disses værdiestimater, hvorfor DCF-modellen vægtes med 50%, mens EV/Revenue, EV/EBITDA og 

EV/EBIT vægtes med henholdsvis 10%, 25% og 15%. Med udgangspunkt i disse vægtninger er ISS’ Fair 

                                                   
166 Ved brug af EV/EBIT-multiplen er der ligeledes korrigeret for den forventede omkostninger forbundet med IPO. 

Currency BEst Sales BEst EBITDA BEst EBIT Enterprise Value EV/BEst Sales EV/BEst EBITDA EV/BEst EBIT
Relative Comps 2014 2014 2014 13-03-2014 2014 2014 2014

ABM Industries Inc USD 5.015              220                    157                  1.912                           0,38                      8,70                           12,18                  

Mitie Group PLC GBP 2.118              149                    126                  1.421                           0,67                      9,51                           11,26                  

Carillion PLC GBP 3.734              244                    202                  1.780                           0,48                      7,29                           8,80                    

Sodexo EUR 18.509            1.319                1.029              13.800                        0,75                      10,46                        13,41                  

Compass Group PLC GBP 17.568            1.581                1.282              17.711                        1,01                      11,20                        13,82                  

Johnson Controls Inc USD 43.848            3.947                2.966              37.985                        0,87                      9,62                           12,81                  

G4S PLC GBP 7.528              615                    442                  5.278                           0,70                      8,58                           11,94                  

Jones Lang LaSalle Inc USD 4.753              554                    440                  5.786                           1,22                      10,44                        13,15                  

CBRE Group Inc USD 8.406              1.108                #N/A N/A 11.034                        1,31                      9,96                           

Securitas AB SEK 67.100            4.440                3.233              35.938                        0,54                      8,10                           11,12                  

Harmonisk gennemsnit 0,69                      9,24                           11,85                  
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Enterprise Value pr. 13/03-2014 estimeret til DKK 52.164 mio.167  Til at estimere markedsværdien af 

egenkapital pr. 13/03-2014 er den senest offentliggjorte værdi af nettorentebærende gæld fremdiskonteret 

med 72 dage, hvorfor fair value for markedsværdien af egenkapitalen, ved børsintroduktionen, er estimeret 

til DKK 28.087 mio.  

 

Figur 8 – Multipler for ISS’ peer group 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 21 – Fair value af ISS’ egenkapital 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
167 Udledning af Fair Enterprise Value kan findes i bilag 14 

 20.000  40.000  60.000  80.000  100.000

1

2

3

4

Enterprise 
Value 

2014E EV/EBITDA 
7,29x - 11,20x 

2014E EV/EBIT 
8,80x - 13,82x 

DCF Analysis 
8,37% - 9,57% WACC 
1,0% - 3,5% Growth 

2014E EV/Revenue 
0,38x - 1,31x 

Enterprise Value 52.164              

Nettorentebærende gæld 24.077              

Egenkapital 28.087              

Fair value pr. 13/03-2014
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Afvigelse mellem fair value og reel åbningskurs 

Med udgangspunkt i ovenstående estimering af ISS’ markedsværdi af egenkapitalen, på DKK 28.087 mio., 

ved børsintroduktionen, dvs. inden udstedelsen af nye aktier, kan fair value aktiekursen udledes til DKK 

207, da det fremgår, at antallet af eksisterende aktier beløber sig til 135.443.319 aktier inden 

børsåbningen168. Holdes den estimerede fair value aktiekurs oppe imod den reelle udbudskurs, på DKK 160 

ved børsåbningen, ses en differens på DKK 47. Denne differens dækker over en såkaldt børsrabat, som, 

baseret på estimeringen af ISS’ fair value aktiekurs, er på 23%. Årsagerne til børsrabatter kan være mange. 

PWC169 vurderer bl.a., at investorer ved en IPO bærer ekstra risiko i forbindelse med den nye notering, 

hvorfor en børsrabat på 10%-30% ofte kan forventes. For virksomheder med højere risiko er en børsrabat på 

over 30% ikke ualmindelig, hvilket dog ikke vurderes at være tilfældet med ISS, da ISS, med en estimeret 

levered beta på 0,961, ikke anses for at være forbundet med en særlig høj risiko. Børsnoteringen af ISS kan 

dog anses for en speciel case på grund af en række andre faktorer: Det var 3. forsøg af slagsen, foruden 

andre mislykkede exit-forsøg til Apax og G4S, hvorfor det var absolut vitalt for EQT og GSCP, at 

børsnoteringen denne gang blev en succes. For at gøre ISS salgsmodent, i forhold til en endelig fremtidig 

exit, var det samtidig vigtigt at få nedbragt koncernens nettorentebærende gæld, hvorfor de nye aktionærer 

reelt finansierede gældsnedbringelsen. Kombineret med at konflikterne i Ukraine170 optrappede i perioden 

op til børsnoteringen, hvilket potentielt kunne skabe uro på de finansielle markeder, var en markant 

børsrabat nødvendig. Et aktiekursfald efter børsnoteringen ville have sendt et ualmindeligt skidt signal, og 

gjort udsigten til en endelig fremtidig exit, inden for en årrække, endnu sværere for EQT og GSCP. Med 

udgangspunkt i disse faktorer vurderes den estimerede børsrabat på 23% som værende realistisk.  

 

Når aktiekursen efterfølgende har oplevet en vis stigning, men fortsat ligger et stykke under den estimerede 

fair value aktiekurs, er en plausibel årsag, at EQT og GSCP fortsat er majoritetsaktionærer i ISS. Det er 

offentligt kendt, at EQT og GSCP, før eller siden, vil forsøge at afhænde den resterende del af ejerskabet, 

hvorfor ISS’ aktiekurs sandsynligvis først kan forventes at nærme sig fair value efter en endelig exit171. 

                                                   
168 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 1 
169 PriceWaterhouseCoopers, Key considerations in preparing and executing an IPO, 2010 
170 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/75978/artikel.html  
171 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/74634/artikel.html?hl=SVNT  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/75978/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/74634/artikel.html?hl=SVNT
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EQT’s og GSCP’s ejerandele 

Med udgangspunkt i den estimerede fair value egenkapitalen i ISS ved børsintroduktionen er det 

nødvendigt at udlede EQT’s og GSCP’s andel af den samlede egenkapital til den senere nedbrydning af 

værdiskabelsen i ejerskabsperioden. Ifølge det senest oplyste ejerskabsforhold udgør EQT’s ejerandel 40%, 

mens GSCP’s ejerandel udgør 33%. Ud fra disse ejerskabsforhold kan fair value, for de to kapitalfondes 

andel af den samlede egenkapitalen ved børsintroduktionen, bestemmes til DKK 20.504 mio., hvoraf EQT’s 

ejerandel udgør DKK 11.235 mio., mens GSCP’s ejerandel udgør DKK 9.269 mio. 

 

Tabel 22 – Egenkapitalfordelingen i ISS pr. 13/03-2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Internal rate of return (IRR) 

Internal rate of return, IRR, er den diskonteringsrente, der medfører en kapitalværdi på 0 for et 

investeringsprojekt, og er den primære målestok, som kapitalfonde benytter til evaluering af afkastet på 

Leveraged Buyout (LBO) investeringer. IRR måler det samlede afkast på egenkapitalinvesteringen i 

investeringshorisonten på baggrund af den tidsmæssige værdi af den indskudte egenkapital. En lang 

investeringshorisont medfører derfor, alt andet lige, en lavere IRR, hvorfor kapitalfonde generelt 

foretrækker en kortere investeringshorisont. Historisk set har kapitalfonde haft en tærskel for IRR på over 

20% pr. år172. I de senere år har finanskrisen, og den stadigt stigende konkurrence inden for Private Equity 

branchen, medført lavere forventede afkast blandt kapitalfonde, hvorfor Duff & Phelps173 estimerer en 

tærskel for IRR på mellem 12% og 17% pr. år.  

 

                                                   
172 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 196 
173 Duff & Phelps, 2009, s. 3 

Ejerskab i ISS pr. 13/03-2014 Ejerandel Egenkapitalværdi

EQT 40% 11.235                           

GSCP 33% 9.269                             

KIRKBI 18% 5.056                             

OTPP 8% 2.247                             

MPP 1% 281                                 

Samlet 100% 28.087                           
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Til estimering af EQT’s og GSCP’s IRR for investeringen i ISS tages der udgangspunkt i kapitalfondenes 

samlede egenkapitalindskud, gennem konsortiet PurusCo A/S, på DKK 7.693 mio.174 den 26. juli 2005, 

hvor akkvisitionen af samtlige af ISS’ aktier var gennemført175. Egenkapitalindskuddet holdes oppe imod 

kapitalfondenes andel af den ovenfor udledte værdi af ISS’ egenkapital, ved børsintroduktionen, på DKK 

20.504 mio. Under den hypotetiske antagelse af en fuld exit til fair value, på børsdagen den 13. marts 2014, 

kan IRR for EQT’s og GSCP’s investering i ISS estimeres til 12,02% pr. år. Til sammenligning har det IRR 

for aktieindeksene S&P 500 og OMX C20 været på henholdsvis 4,8% og 8,3%176. Kapitalfondenes markant 

højere afkast ved investeringen i ISS skal dog holdes imod den tilsvarende højere risiko forbundet med 

LBO-investeringer inden for Private Equity. Generelt må det konstateres, at den estimerede IRR på 12,02% 

pr. år ligger i den lave ende af Duff & Phelps tærskelinterval, hvorfor det må konkluderes, at EQT’s og 

GSCP’s investering i ISS ikke har levet fuldkommen op til det forventede afkast inden for Private Equity 

branchen. 

 

For kapitalfonde medfører en IPO generelt kun frasalg af en portion af de ejede aktier, hvorfor der reelt kun 

er tale om en partiel exit. Oftest vil kapitalfonde, efter en IPO, fortsat holde majoriteten af aktierne med 

henblik på fremtidige frasalg disse, hvilket bl.a. har været tilfældet ved børsnoteringen af ISS, hvorfor den 

ovenfor estimerede IRR udelukkende er hypotetisk, og under antagelse af en fuld exit på børsdagen frem for 

en partiel exit. Det vil dog først og fremmest være denne estimerede IRR, der vil blive taget udgangspunkt i 

ved analysen og nedbrydningen af værdiskabelsen under kapitalfondsejerskabet, som behandles i næste 

afsnit.  

 

 

Analyse af værdiskabelsen 

Historisk har det været kendetegnende for LBO-transaktioner, at den primære værdiskabelse er kommet 

gennem en høj grad af finansiel gearing. I nyere tid har den finansielle gearing spillet en mindre rolle i 

forhold til tidligere, hvor en større del af værdiskabelsen nu kommer fra forbedringer i driften hos de 

overtagede selskaber.  

                                                   
174 FS Funding A/S, Annual Report, 2005, s. 68 
175 ISS A/S, Annual Report, 2005, s. 8 
176 Information er hentet i Yahoo Finance, og udregningen, for S&P 500 og OMX C20, kan findes i bilag 15  
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I et tæt samarbejde udgav Capital Dynamics og Center for Entrepreneurial and Financial Studies ved 

Technische Universität München publikationen Value Creation in Private Equity i 2009. Publikationen tog 

udgangspunkt i en detaljeret analyse af value drivers, inden for Private Equity, baseret på værdiskabelse og 

cash flow data fra 241 Private Equity transaktioner ud fra General Partner’ens perspektiv177. I det følgende 

vil der blive foretaget en dybdegående analyse af værdiskabelsen i ISS, under EQT’s og GSCP’s ejerskab, 

med udgangspunkt i metodikken fra ovennævnte publikation. Der tages, som nævnt, udgangspunkt i IRR 

fra forrige afsnit, der forudsatte en fuld exit til den estimerede fair value. Efterfølgende vil værdiskabelsen 

blive analyseret ved en række andre scenarier.   

 

Analyse af værdiskabelsen i ISS i EQT’s og GSCP’s ejerskabsperiode 

Leverage effect 

Et af kerneelementerne i kapitalfondsovertagelser, kendetegnet ved LBO’er, er den høje andel af 

gældsfinansiering. Den optimale andel af gældsfinansiering ved LBO-transaktioner er oftest en hårdfin 

balance mellem en tilstrækkelig høj finansiel gearing, til maksimering af afkastet på egenkapitalen, men 

samtidig ikke så høj, at det overtagede selskabs pengestrømme ikke rækker til at opretholde driften efter 

afbetaling af renter og afdrag på gælden. En positiv effekt af en høj finansiel gearing, ved 

kapitalfondsovertagelser, er, at det overtagede selskabs pengestrømme er bundet til servicering af gælden, 

hvilket i praksis er en effektiv substitut for udbyttebetalinger, og samtidig giver ledelsen et mindre råderum 

i forhold til allokeringen af de frie pengestrømme. Sidstnævnte er, ifølge Michael C. Jensen, ensbetydende 

med færre agentomkostninger, da den øgede gæld vil lægge pres på ledelsen, hvis kompensation er tæt 

forbundet med værdiskabelsen i selskabet, og samtidig give større incitament til at forbedre selskabets 

performance178.  

Estimeringen af den gearingsmæssige effekt af værdiskabelsen i ISS, under kapitalfondsejerskabet, tager 

udgangspunkt i den tidligere udledte IRR på 12,02 %. Denne IRR, som også betegnes     
 , er et udtryk for 

det samlede gearede afkast på EQT’s og GSCP’s investering i ISS, og er et resultat af både driftsmæssige 

og finansielle faktorer. For at estimere den gearingsmæssige effekt af værdiskabelsen er det derfor 

nødvendigt at udlede det samlede ugearede afkast, som er et udtryk for det samlede afkast ved en 

                                                   
177 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 2 
178 Weston et al., 2013, s. 420 



  

85 

 

investering med 100 % egenkapital, ved at udskille den finansielle komponent af det gearede afkast. Den 

overordnede sammenhæng kan skrives på følgende måde179:  

    
      

  (    
     (   ))  

 

 
 

Hvor: IRRE
u  Det samlede ugearede afkast på egenkapitalinvesteringen i ISS 

 rD  Fremmedkapitalens afkastkrav 

 D E⁄   Det gennemsnitlige gæld-til-egenkapital forhold gennem ejerskabsperioden 

 

I ovenstående formel er det første led på højre side af lighedstegnet,     
 , udtryk for den operationelle del 

af værdiskabelsen, mens det sidste led i formlen er udtryk for den finansielle del, altså den gearingsmæssige 

effekt. Ved en højere andel af gældsfinansiering, eller et lavere afkastkrav, dvs. lavere lånerente, på 

fremmedkapitalen, vil den gearingsmæssige effekt således udgøre en større andel af værdiskabelsen. Det 

samlede ugearede afkast kan, med udgangspunkt i ovenstående formel, udledes på følgende måde: 

    
  

    
    (   )  

 
 

  
 
 

 

Tabel 23 – Gearingseffektens bidrag til værdiskabelsen 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                   
179 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 34 

I DKK mio. 26-07-2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13-03-2014

Enterprise Value 30.446        52.164        

Net interest-bearing debt 22.753        24.077        

Market value of Equity 7.693           28.087        

D/E 2,96             0,86             

Interest expenses on loans and borrowings etc. 665        2.152    2.383    2.465    1.920    2.062    2.396    2.299    1.894    

Loans and borrowings (current & non-current), average 17.928  26.663  30.281  32.205  33.424  34.304  34.104  31.789  27.841  

Effective interest rate on loans and borrowings 3,71% 8,07% 7,87% 7,65% 5,74% 6,01% 7,03% 7,23% 6,80%

Tax rate 28,00% 28,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Average D/E during the holding period 1,91             

Average rD before tax 6,68%

Average effective tax rate 25,67%

Average rD after tax 4,97%

IRRLevered 12,02%

IRRUnlevered 7,39%

Leverage effect 4,63%

Contribution of leverage effect 38,51%

Contribution of Leverage effect
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I tabel 23 er inputs til formlen vist. Da ISS, i hele ejerskabsperioden, har været afnoteret, og derfor ikke har 

haft nogen oplyst markedskurs, tager det gennemsnitlige gæld-til-egenkapital forhold udgangspunkt i det 

estimerede gæld-til-egenkapital forhold, på koncernniveau, ved henholdsvis overtagelsestidspunktet180 og 

tidspunktet for exit. Tilsvarende er fremmedkapitalens afkastkrav udledt som gennemsnittet af den effektive 

lånerente for hvert år i ejerskabsperioden. Som det kan ses udgør afkastet, fra den gearingsmæssige effekt, 

4,63% pr. år, svarende til 38,51% af EQT’s og GSCP’s samlede egenkapitalforrentning. Et bidrag fra 

gearingseffekten på 38,51% ligger ikke langt fra normen for Private Equity i Europa og USA på omkring 

35%181. Havde investeringen i ISS været fuldt egenkapitalfinansieret ville IRR således kun have været på 

7,39% pr. år i stedet for 12,02% pr. år182. Kapitalfondenes høje andel af gældsfinansiering ved overtagelsen 

af ISS må derfor siges, at have haft væsentlig indflydelse på den samlede værdiskabelse i 

ejerskabsperioden.  

Figur 9 – Skitsering af værdiskabelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
180 Enterprise  alue på DKK 30.446 mio. er estimeret på baggrund oplysningerne fra ISS A/S’ 1. kvartalsrapport for 2005 (s. 47). Det oplyses, at 

overtagelsestilbuddet svarer til en EV/EBITA-multipel på 13,0, baseret på regnskabsåret 2004.  
181 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 24 
182 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 35 
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Operational and market effect 

Som tidligere nævnt kan den samlede værdiskabelse i ejerskabsperioden udtrykkes ved henholdsvis en 

finansiel komponent, den gearingsmæssige effekt, og en operationel og markedsmæssig komponent. 

Fordelingen af værdiskabelsen i ejerskabsperioden er opsummeret i figur 9. Den operationelle- og 

markedsmæssige andel af den samlede værdiskabelse, på 7,39% pr. år, kan herefter dekomponeres i 

følgende fire komponenter: 

 EBITDA growth 

 Free cash flow effect 

 Multiple effect 

 Combination factor 

Disse fire komponenter vil hver især blive gennemgået i det følgende. 

EBITDA growth 

Generelt har kapitalfonde skarpt fokus på EBITDA, i værdiskabelsesøjemed, da denne anses som en proxy 

for cash flow. Til at dekomponere den operationelle andel af den samlede værdiskabelse i ISS tages der 

derfor udgangspunkt i væksten i EBITDA. Bidraget fra EBITDA-vækst til værdiskabelsen udledes ved 

multiplikation af ændringen i EBITDA, fra entry til exit, med EV/EBITDA-multiplen ved entry 183 . 

EBITDA er i denne sammenhæng baseret på regnskabsåret 2004184 og 2013.  

Tabel 24 – EBITDA-vækstens bidrag til værdiskabelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                   
183 EV/EBITDA ved entry på 10,99 er baseret på den estimerede Enterprise Value på DKK 30.446 mio., som er forklaret yderligere i fodnote 180, i forhold 

til EBITDA for 2004 fra den analytiske resultatopgørelse. 
184 Regnskabstal baseret på regnskabsåret 2004 er valgt, da kvartalsrapporter for ISS ikke været tilgængelige for alle de fire foregående kvartaler inden 

EQT’s og GSCP’s opkøb af ISS. 

EBITDAEntry 2.771           

EBITDAExit 4.681           

Change in EBITDA 1.910           

EV/EBITDAEntry 10,99           

Contribution of EBITDA-growthLevered 20.983        

Leverage effect 8.080           

Contribution of EBITDA-growthUnlevered 12.903        

Contribution of EBITDA-growthUnlevered  (%) 63,27%

Contribution of EBITDA growth
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Af ovenstående tabel kan det ses, at bidraget fra EBITDA-vækst, hvis der korrigeres for den 

gearingsmæssige effekt, udgør 63,27% af den samlede værdiskabelse, svarende til et afkast på 7,61% pr. 

år., hvilket er en større andel end det samlede bidrag fra operationelle og markedsmæssige effekter. Det kan 

derfor konstateres, at værdiskabelsen gennem operationelle og markedsmæssige effekter primært er drevet 

af EBITDA-vækst i ejerskabsperioden.  

Dekomponering af EBITDA komponenter 

Vækst i EBITDA kan stamme fra både omsætningsvækst og effektivisering af driften, ved en forbedring af 

EBITDA-marginen, eller sågar en kombination af begge. Omsætningsvækstens bidrag til væksten i 

EBITDA udledes ved multiplikation af ændringen i omsætning, fra entry og exit, med både EBITDA-

margin og EV/EBITDA-multiplen ved entry, mens bidraget fra udviklingen i EBITDA-marginen udledes 

ved multiplikation af ændringen i EBITDA-marginen, fra entry til exit, med omsætningen og EV/EBITDA-

multiplen ved entry. Til sidst kan kombinationsfaktorens bidrag udledes ved multiplikation af ændringerne i 

både omsætning og EBITDA-margin med EV/EBITDA-multiplen ved entry. Denne kombinationsfaktor er 

en korrektionsfaktor, der søger at opgøre den kombinerede effekt af den sideløbende udvikling i både 

omsætning og margin 185 . Bidraget fra de tre omtalte effekter, der tilsammen har drevet den samlede 

EBITDA-vækst i ejerskabsperioden, er opsummeret i figur 10 nedenfor.  

                                                   
185 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 40 
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Figur 10 – Dekomponering af EBITDA-væksten 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses har omsætningsvæksten, i ejerskabsperioden, bidraget med 137% af den samlede 

EBITDA-vækst. EBITDA-væksten er, med andre ord, drevet udelukkende af den historiske 

omsætningsvækst, mens forsøget på at effektivisere ISS’ drift er mislykkedes, og reelt har destrueret værdi i 

ejerskabsperioden. Siden overtagelsen i 2005 har den organiske vækst udgjort 46% af den samlede 

omsætningsvækst i ejerskabsperioden, hvorfor ISS’ massive akkvisitionsstrategi op til 2009 må siges at 

have haft stor indflydelse på EBITDA-væksten. Faldet i EBITDA-marginen, fra 6,87% ved entry til 5,97% 

ved exit, har derimod bidraget med -19,03% af den samlede EBITDA-vækst, mens kombinationen af 

omsætningsvæksten og faldet i EBITDA-marginen har bidraget med -17,97%. Denne betragtning bakkes op 

af regnskabsanalysen, hvor det blev fastslået, at forbedringspotentialet for ISS’ tre væsentligste 

omkostningsposter, personaleomkostninger, vareforbrug og andre driftsomkostninger, der alle har direkte 

indflydelse på EBITDA, har været minimalt. I kapitalfondenes ejerskabsperiode har ISS blot formået at 



  

90 

 

overgå EBITDA-marginen fra 2004 i regnskabsårene 2007 og 2010. Samtidig har ISS’ EBITDA-margin, 

for regnskabsåret 2013, været på sit hidtil laveste niveau siden overtagelsen, bl.a. grundet høje 

personaleomkostninger, som de to seneste år har været på sit højeste niveau, samt de høje 

restruktureringsomkostninger i 2013 på over DKK 400 mio.  

Free cash flow effect 

Som tidligere nævnt anses servicering af gæld, ved hjælp af de genererede pengestrømme, som en effektiv 

substitut til udbyttebetalinger for selskaber, der er blevet overtaget af kapitalfonde ved en LBO-transaktion. 

Selve processen, hvor et kapitalfondsejet selskab formår at nedbringe gælden i ejerskabsperioden, også 

kaldet de-leveraging, omtales ofte som kernen inden for kapitalfondsopkøb, selvom den sande value driver, 

i praksis, er evnen til at generere de nødvendige pengestrømme, der gør det muligt at afbetale gælden186.  

Bidraget fra de-leveraging, til den samlede værdiskabelse, kaldes Free cash flow effect, og er lig med 

nettorentebærende gæld ved entry fratrukket nettorentebærende gæld ved exit.  

Tabel 25 – FCF-effektens bidrag til værdiskabelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da ISS’ nettorentebærende gæld, på koncernniveau, er vokset mellem entry og exit, kan det konstateres, at 

de-leveraging i ejerskabsperioden har medført en værdidestruktion. Som det kan ses, har FCF-effekten, 

korrigeret for gearingen, bidraget med -3,99% til den samlede værdiskabelse. Dette er atypisk inden for 

Private Equity investeringer, hvor FCF-effekten oftest bidrager positivt til værdiskabelsen187, da de frie 

pengestrømme benyttes til at nedbringe den massive gæld. Generelt er FCF-effekten drevet af udviklingen i 

følgende fire faktorer: 

                                                   
186 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 37 
187 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 26 

Net interest-bearing debtEntry 22.753        

Net interest-bearing debtExit 24.077        

Change in Net interest-bearing debt -1.324         

Leverage effect -510             

Contribution of FCF-effectUnlevered -814             

Contribution of FCF-effectUnlevered (%) -3,99%

FCF effect
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 EBITDA 

 Net working capital 

 Investeringer 

 Skatte- og rentebetalinger 

I ejerskabsperioden har ISS generelt formået at videreføre en stabil generering af pengestrømme fra driften. 

I perioden 2006-2013 formåede ISS, således, at generere pengestrømme fra driften på over DKK 3,5 mia. 

hvert eneste år188. I årene 2008 og 2010 rundede pengestrømme fra driften, sågar, DKK 4 mia. Grundet ISS’ 

opkøbsstrategi, som årligt indebar samlede akkvisitioner for mellem DKK 2 mia. og DKK 3,6 mia., i 

perioden 2005-2008, har ISS dog ikke formået at generere tilstrækkeligt med frie pengestrømme til 

selskabet (FCFF) til at servicere den høje gæld. Foruden de mange akkvisitioner har ISS, i 

ejerskabsperioden, yderligere haft investeringer i immaterielle- og materielle aktiver, som netto har beløbet 

sig til mellem DKK 500 mio. og DKK 1 mia. I årene 2005-2009 har renteomkostningerne på ISS’ kort- og 

langfristede lån således, i sig selv, oversteget FCFF, hvorfor en nedbringelse af gælden, i disse år, ikke har 

været mulig.  

Figur 11 – Udvikling for CF fra driften, FCFF, renteomkostninger og nettoinvesteringer

 
Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

                                                   
188 Se bagvedliggende data til figur 11, 12 og 13 i bilag 16 
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Af figur 12 kan udviklingen i net working capital ses. Som nævnt i regnskabsanalysen er ISS’ udnyttelse af 

net working capital forværret en smule. I praksis har stigningen i net working capital haft en negativ effekt 

på pengestrømme fra driften, da en stigning i net working capital er ensbetydende med, at ISS har haft en 

stigende kapital bundet i omsætningsaktiver, og som derved ikke har kunnet benyttes til nedbringelse af 

gælden. Denne kapital har derfor skullet findes fra andre kilder. Til sammenligning havde en ligeså effektiv 

udnyttelse af net working capital i hele perioden, som i 2006, betydet højere pengestrømme årligt, på 

mellem DKK 800 mio. og DKK 2 mia. i perioden 2007-2013. Dette er skildret i tabel 26 nedenfor.  

Tabel 26 – Net working capitals indvirkning på FCFF 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Figur 12 – Udvikling for Net working capital 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Af den foregående beskrivelse kan det konkluderes, at udviklingen i alle fire faktorer har haft en vis 

indflydelse på FCF-effekten. Den videreførte opkøbsstrategi, der langt hen ad vejen har drevet det høje 

investeringsniveau, i årene efter EQT’s og GSCP’s overtagelse, må dog siges at have haft størst indflydelse 

på FCF-effektens negative bidrag til den samlede værdiskabelse. I årene 2005-2006 oversteg de samlede 
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nettoinvesteringer pengestrømmene fra driften, mens renteomkostningerne fra 2005-2009 oversteg FCFF, 

hvorfor ydereligere låntagning i disse år var nødvendigt. I 2010 begyndte udviklingen i nettorentebærende 

gæld at vende, efter ISS’ fokus var skiftet fra opkøb til implementering. En række frasalg, kombineret med 

en kapitaludvidelse i august 2012, har medført, at nettorentebærende gæld, fra 2011 til 2013, er blevet 

nedbragt med godt DKK 8,5 mia.  

Figur 13 – Udvikling for nettorentebærende gæld 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

Multiple effect 

Den primære markedsmæssige faktor til værdiskabelse, for kapitalfonde, relaterer sig til markedstimingen. 

Værdiskabelsen herfra går også under navnet value capturing, og beskriver scenariet, hvor værdiskabelse 

eksempelvis forekommer ved en stigning i prismultiplen uden, at der er forekommet forbedringer i den 

underliggende performance189 . Dette kan bl.a. tilskrives udviklingen i den generelle økonomi eller på 

kapitalmarkedet, den strategiske eller størrelsesmæssige tilpasning af selskabet efter kapitalfondsopkøbet 

eller transaktionsparternes forhandlingsevner190. Bidraget fra den markedsmæssige faktor til den samlede 

værdiskabelse kaldes, i denne pågældende værdiskabelsesmodel, multipel-effekten, og udledes ved 

multiplikation af ændringen i den estimerede i EV/EBITDA-multipel, fra entry til exit, med EBITDA ved 

entry.  

                                                   
189 Berg & Gottschalg, 2003, s. 8 
190 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 38 
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Tabel 27 – Multipel-effektens bidrag til værdiskabelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da den estimerede EV/EBITDA-multipel for ISS er vokset en lille smule mellem entry og exit191, fra 10,99 

til 11,14, kan det konstateres, at multipel-effekten i ejerskabsperioden, korrigeret for gearingen, har bidraget 

positivt, om end i begrænset omfang, med 1,31% til den samlede værdiskabelse. Til sammenligning var det 

harmoniske gennemsnit for EV/EBITDA-multiplen for ISS’ peer group stort set i status quo ved exit-

tidspunkt sammenlignet med entry-tidspunktet, hvor dennes multipel er faldet fra 9,17 til 9,16, efter i lange 

perioder, siden finanskrisens udbrud, at have ligget på et lavere niveau. I forhold til udviklingen det seneste 

års tid må markedstimingen siges at være fornuftig, hvilket, langt hen ad vejen, kan forklare den 

begrænsede ændring i den estimerede EV/EBITDA-multipel, mellem entry og exit, for ISS. Ses der på 

nedenstående figur, ville multipel-effekten dog, baseret på udviklingen for ISS’ peer group, have medført 

det største bidrag til den samlede værdiskabelse ved en exit inden tredje kvartal af 2007, hvorfor EQT’s og 

GSCP’s ejerskabsperiode i ISS, optimalt set, ikke skulle have været længere end 2-2½ år, hvis der isoleret 

ses på markedstiming. 

                                                   
191 EV/EBITDA-multiplen ved exit er baseret på EBITDA for regnskabsåret 2013, fra den analytiske resultatopgørelse, i forhold til den estimerede 

Enterprise Value fra værdiansættelsen 

EV/EBITDAEntry 10,99           

EV/EBITDAExit 11,14           

Change in EV/EBITDA-multiple 0,16             

EBITDAEntry 2.771           

Contribution of Multiple-effectLevered 435              

Leverage effect 168              

Contribution of Multiple-effectUnlevered 268              

Contribution of Multiple-effectUnlevered (%) 1,31%

Contribution of Multiple effect
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Figur 14 – Historisk udvikling for det harmoniske gennemsnit af EV/EBITDA-multiplen for ISS’ peer group 

Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning 

Combination factor 

Combination factor er en korrektionsfaktor, der tager højde for den kombinerede indvirkning af udviklingen 

i både EBITDA og EV/EBITDA-multiplen på den samlede værdiskabelse192. Da det som regel vil være 

tilfældet, at der sker sideløbende udviklinger i både EBITDA og EV/EBITDA-multiplen er det nødvendigt 

at inkludere denne korrektionsfaktor, da den kombinerede udvikling hverken kan kobles direkte til bidraget 

fra EBITDA-væksten eller bidraget fra multipel-effekten. Kombinationsfaktorens bidrag til den samlede 

værdiskabelse udledes ved multiplikation af ændringen i EBITDA med ændringen i EV/EBITDA-

multiplen. På trods af, at ISS’ EBITDA er vokset med 69% fra entry til exit, har kombinationseffekten kun 

medført en mindre værdiskabelse. Dette skyldes, at EV/EBITDA-multiplen i ejerskabsperioden er vokset 

minimalt, fra 10,99 til 11,14, hvorfor kombinationsfaktoren, korrigeret for gearingen, blot har bidraget med 

0,90% til den samlede værdiskabelse. 

                                                   
192 Capital Dynamics & CEFS, 2009, s. 39 
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Tabel 28 – Kombinationsfaktorens bidrag til værdiskabelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Samlet værdiskabelse 

Analysen af den samlede værdiskabelse i ISS, under ejerskab af EQT og GSCP, er blevet analyseret i de 

foregående afsnit baseret på metodikken anvendt i publikationen Value Creation in Private Equity193 fra 

2009. I analysen af værdiskabelsen er der korrigeret for OTPP og KIRKBI’s egenkapitalindskud i 2012 

således, at der fokuseres på EQT’s og GSCP’s afkast. På baggrund af værdiansættelsen af ISS, på 

børsnoteringsdagen, er der derfor taget udgangspunkt i EQT’s og GSCP’s interne rente for disses 

investering i ISS, svarende til en IRR på 12,02% pr. år. Fokus har derefter været på at separere bidraget til 

værdiskabelsen i en finansiel og en operationel- og markedsmæssig komponent. Den finansielle komponent 

består af en gearingsmæssig effekt, mens den operationelle- og markedsmæssige komponent er drevet af 

operationelle forbedringer og multipel-arbitrage. Denne separation af de forskellige komponenter er 

kvantificeret i nedenstående figur i forhold til IRR.  

                                                   
193 Af Capital Dynamics og Center for Entrepreneurial and Financial Studies 

EBITDAEntry 2.771           

EBITDAExit 4.681           

EV/EBITDAEntry 10,99           

EV/EBITDAExit 11,14           

Change in EBITDA 1.910           

Change in EV/EBITDA-multiple 0,16             

Contribution of Combination factorLevered 300              

Leverage effect 115              

Contribution of Combination factorUnlevered 184              

Contribution of Combination factorUnlevered (%) 0,90%

Combination factor of EBITDA & multiple
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Figur 15 – Skitsering af alle værdiskabelsens komponenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses, står den gearingsmæssige effekt alene for 4,63%  pr. år, svarende til et bidrag på 38,51% 

af det samlede afkast. Det samlede ugearede afkast på EQT’s og GSCP’s egenkapitalinvesteringen i ISS 

var, med andre ord, blot på 7,39% pr. år. De operationelle- og markedsmæssige effekter var næsten 

udelukkende drevet af væksten i EBITDA, mens FCF-effekten har medført en lille værdidestruktion. 

Væksten i EBITDA er drevet udelukkende af omsætningsvæksten, der har bidraget med 137% af den 

samlede EBITDA-vækst, hvoraf størstedelen kan tilskrives akkvisitionsstrategien, hvorimod det ikke er 

lykkedes at effektivisere ISS’ drift.  

Alternativt fremtidigt exit scenarie 

I det foregående er analysen af værdiskabelsen foretaget under den hypotetiske forudsætning, at 

kapitalfondene havde foretaget en fuld exit til fair value ved børsnoteringen den 13/03-2014. Denne 

forudsætning er nyttig til det formål at fastslå, hvorledes de forskellige finansielle, operationelle og 

markedsmæssige effekter kunne forventes at have bidraget til den samlede værdiskabelse. Den benyttede 

forudsætning kan dog ikke siges at have været aktuel, da den reelle børsnotering stod til en åbningskurs på 

DKK 160 pr. aktie. I det følgende vil et hypotetisk exit scenarie ultimo 2014, der inkorporerer effekten af 
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børsnoteringen den 13/03-2014 til den reelle åbningskurs, blive undersøgt. Ultimo 2014 er valgt som et 

hypotetisk exit tidspunkt, da det i børsprospektet er oplyst, at kapitalfondene har indgået aftale om ikke at 

afhænde flere af selskabets aktier i en periode på 180 dage fra børsnoteringen194. Der vil samtidig være en 

vis artikulation i forhold til budgetteringen i opgavens 1. del.  

Som ovenfor nævnt åbnede ISS, ved børsnoteringen, i kurs 160, hvor nyudstedelsen af 50.225.907 aktier195 

udgjorde hovedparten af børsnoteringen. Blot 1 mio. af EQT’s og GSCP’s eksisterende aktier blev, ved 

børsnoteringen, udbudt sammen med en overallokeringsret på yderligere 7.683.737 eksisterende aktier. Den 

25. marts 2014196 meddelte stabiliseringsagenten, Goldman Sachs International, at overallokeringsretten var 

blevet udnyttet fuldt ud, hvorfor det samlede udbud af EQT’s og GSCP’s eksisterende aktier, ved 

børsnoteringen, udgjorde 8.683.737 stk. aktier, svarende til et cash inflow, for kapitalfondene, på DKK 

1.389 mio. Efter børsnoteringen var EQT’s og GSCP’s samlede ejerandel i ISS nedsat til 48,22%.  

Tabel 29 – Estimeret IRR ved fremdiskontering til ultimo 2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Under antagelse af, at kapitalfondene afhænder deres resterende ejerskab i ISS til fair value, pr. 31/12-2014, 

kan IRR estimeres til 11,31% pr. år. I dette scenarie tages der udgangspunkt i den tidligere værdiansættelse, 

som er fremdiskonteret 293 dage med den udledte WACC. Kapitalfondenes estimerede IRR på 11,31% pr. 

år tager derfor udgangspunkt i en alt andet lige betragtning, hvor fremtidsudsigterne, ved en hypotetisk exit 

                                                   
194 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 17 
195 ISS A/S, Selskabsmeddelse 3/2014 – 13. marts 2014 
196 ISS A/S, Selskabsmeddelse 10/2014 – 25. marts 2014 

Enterprise Value pr. 13/03-2014 52.164                                      

Antal fremdiskonteringsperioder 0,80                                           

Enterprise Value pr. 31/12-2014 55.878                                      

Budgetteret NRBG pr. 31/12-2014 15.173                                      

Markedsværdi af EK 40.705                                      

Markedsværdi af EK - EQT & GSCP's ejerandel 19.628                                      

Cash flows Dato Værdi af EK
Egenkapitalindskud (EQT og GSCP) 26-07-2005 -7.693                                       

Salg af eksisterende aktier 13-03-2014 1.389                                        

Fair value af EQT og GSCP's ejerandel 31-12-2014 19.628                                      

IRR 11,31%

Estimeret fair value pr. 31/12-2014 (DKK mio.)
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ultimo 2014, forudsættes at være uændrede i forhold til de antagelser, som opgavens værdiansættelse på 

børsnoteringsdagen, den 13/03-2014, baserer sig på. Det kan derfor konstateres, at EQT og GSCP, under de 

nuværende udsigter, ikke kan forventes at opnå et tilfredsstillende afkast på investeringen i ISS ved en 

fremtidig afhændelse af det resterende ejerskab.  

Som tidligere nævnt har Duff & Phelps estimeret en minimumstærskel for den forventede IRR på 12% pr. 

år i Private Equity branchen. For at opnå et tilfredsstillende afkast af investeringen, i dette tilfælde vurderet 

til 14,5% pr. år, som ligger midt i Duff & Phelps estimerede interval for den forventede IRR, vil den 

påkrævede værdi af EQT’s og GSCP’s egenkapitalandel pr. 31/12-2014 være på DKK 26.065 mio., 

svarende til henholdsvis en samlet markedsværdi af ISS’ egenkapital på DKK 54.055 mio. og en aktiekurs 

på DKK 291. Under antagelse af uændrede budgetforudsætninger vil det dermed svare til en EV/EBITDA-

multipel på 14,79 ved exit, hvilket er markant højere end EV/EBITDA-multiplen på 11,14, som blev 

estimeret tidligere. Til sammenligning nåede det harmoniske gennemsnit for peer group’ens E /EBITDA-

multipel maksimalt 11,79 inden finanskrisens udbrud, og har på intet tidspunkt efter finanskrisen været over 

10, hvorfor det virker usandsynligt, at EQT og GSCP skulle kunne opnå en EV/EBITDA-multipel på 14,79 

ved exit ultimo 2014.  

Tabel 30 – Påkrævet markedsværdi af egenkapital og EV/EBITDA-multipel ved en IRR på 14,5% 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 31 nedenfor ses det, at den påkrævede EBITDA-margin for ISS, under antagelse af en konstant 

normaliseret EBITDA-margin i alle årene i budgettet, kan estimeres til 8,25% førend kapitalfondene opnår 

Cash flows Dato Værdi af EK
Egenkapitalindskud (EQT og GSCP) 26-07-2005 -7.693                                       

Salg af eksisterende aktier 13-03-2014 1.389                                        

Påkrævet markedsværdi af EK - EQT og GSCP's ejerandel 31-12-2014 26.065                                      

IRR 14,50%

Påkrævet samlet markedsværdi af EK 31-12-2014 54.055                                      

Påkrævet aktiekurs 31-12-2014 291                                            

Enterprise Value pr. 31/12-2014 69.228                                      

Budgetteret NRBG pr. 31/12-2014 15.173                                      

Markedsværdi af EK pr. 31/12-2014 54.055                                      

EV/EBITDA 14,79                                        

Hypotetisk værdi pr. 31/12- 2014 (uændrede budgetforudsætninger)
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en IRR på 14,50% pr. år af investeringen i ISS. I dette scenarie er samtlige budgetforudsætninger197, udover 

EBITDA-marginen, uændrede, hvorfor den budgetterede nettorentebærende gæld, ved samme gearing på 

3,5x EBITDA198, i takt med den højere påkrævede EBITDA, ligeledes vil være højere end i foregående 

scenarie, og i dette tilfælde udgør DKK 21.448 mio. Ved de samme vægtninger, der blev benyttet til fair 

value værdiansættelsen tidligere i opgaven, for henholdsvis DCF-modellen og de forskellige multipler, vil 

den hypotetiske Enterprise Value, ved en konstant fremtidig EBITDA-margin på 8,25%, pr. 31/12-2014, 

kunne estimeres til DKK 75.503 mio.199, svarende til en forventet EV/EBITDA-multipel på 11,66. I årene 

2006-2013 har ISS på intet tidspunkt opnået en EBITDA-margin på over 7,1%, mens den fremtidige 

EBITDA-margin, diskuteret i opgavens budgetteringsafsnit, maksimalt forventes at nå op på 6,5%. Under 

de nuværende udsigter forekommer det derfor usandsynligt, at EQT og GSCP skulle kunne komme ud af 

investeringen i ISS med en IRR på 14,5% pr. år. Dette kræver enten, at optimismen i markedet når et 

niveau, der ikke er set i årevis, eller at ISS forventes at kunne opnå en fremtidig rentabilitet, som markant 

outperformer, hvad der er oplevet under kapitalfondsejerskabet.  

Tabel 31 – Påkrævet fremtidig EBITDA-margin ved en IRR på 14,5% 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Værdiskabelse ved tidligere exit-forsøg 

I det foregående har analysen af værdiskabelsen taget udgangspunkt i en hypotetisk case, hvor EQT og 

GSCP, på børsnoteringsdagen, har foretaget en fuldkommen exit, gennem en IPO, til fair value. I det 

følgende vil samme metodik blive anvendt i en række forskellige scenarier, hvor kapitalfondene tidligere 

har været stærkt på nippet til et exit.   

                                                   
197 Se budgettet for dette scenarie i bilag 17 
198 I dette tilfælde en normaliseret EBITDA, som er renset for de transitoriske omkostninger forbundet med børsnoteringen 
199 Værdiansættelsen til dette scenarie kan findes i bilag 18 og 19 

Enterprise Value pr. 31/12-2014 75.503                                      

Budgetteret NRBG pr. 31/12-2014 21.448                                      

Markedsværdi af EK pr. 31/12-2014 54.055                                      

Budgetteret EBITDA-margin (for 2014-2022) 8,25%

Forventet EV/EBITDA-multipel 11,66                                        

Hypotetisk værdi pr. 31/12- 2014 (ved forbedret EBITDA-margin)
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Secondary Buyout af Apax ultimo 2010 

I Oktober 2010 påbegyndte EQT og GSCP en salgsproces af ISS 200 , hvor både en børsnotering og 

videresalg til andre kapitalfonde blev undersøgt. I første omgang var målet at opnå en fordobling af det 

oprindelige egenkapitalindskud, svarende til en Enterprise Value omkring DKK 48 mia.201 I december 2010 

blev ISS meldt særdeles tæt på et salg til den britiske kapitalfond Apax. Det indikative bud fra Apax, til en 

Enterprise Value på DKK 47,5 mia., blev dog afvist den 7. januar 2011, hvorfor salgsprocessen i første 

omgang ikke udmøntede sig i et frasalg af ISS202203.  

I figur 16 er værdiskabelsen kvantificeret for det hypotetiske scenarie, at EQT og GSCP var lykkedes med 

salget af ISS til Apax den 7. januar 2011. Her ses det, at kapitalfondene, med en IRR på 12,50% pr. år, 

havde været bedre stillet ved et fuldt frasalg til Apax, i forhold til en hypotetiske exit på børsnoteringsdagen 

den 13. marts 2014 til fair value, omend det samlede afkast havde ligget i den lave ende af intervallet af 

Duff & Phelps estimerede forventede afkast inden for Private Equity. Da det samlede ugearede afkast på 

egenkapitalinvesteringen i ISS,     
 , havde været højere ved en fuld exit til fair value i marts 2014, kan det 

konkluderes, at den gearingsmæssige effekt 204 , hvis bidrag på 41,72% af EQT’s og GSCP’s samlede 

egenkapitalforrentning, var hovedårsagen til, at den samlede IRR ved et frasalg til Apax havde været højere.   

Figur 16 – Skitsering af alle værdiskabelsens komponenter ved hypotetisk exit til Apax 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
200 www.business.dk/investor/avis-salget-af-iss-er-startet  
201 www.business.dk/raadgivning/iss-til-salg-for-48-milliarder  
202 www.business.dk/raadgivning/iss-tvinges-til-boersnotering-0  
203 www.nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36346712%3Abriter-dropper-køb-af-iss.html?rss&fbs&fbs?gp-s  
204 Se bilag for de nøjagtige tal 

12,50% 5,22% 

7,29% 

26,34% 

-9,89% 

-4,93% -4,23% 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Value
Creation

Leverage
effect

Operational
and market

effect

EBITDA
growth

FCF effect Multiple
effect

Combination
factor

http://www.business.dk/investor/avis-salget-af-iss-er-startet
http://www.business.dk/raadgivning/iss-til-salg-for-48-milliarder
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http://www.nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36346712%3Abriter-dropper-køb-af-iss.html?rss&fbs&fbs?gp-s
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Af det samlede ugearede afkast på egenkapitalforrentningen, på 7,29% pr. år, har alle effekter, udover 

EBITDA-væksten, bidraget negativt til den operationelle og markedsmæssige komponent, og dermed med 

en til værdidestruktion. Det potentielle salg til Apax foregik således på et tidspunkt, hvor ISS, i det netop 

overståede regnskabsår205, havde opnået den højeste EBITDA siden opkøbet. Potentielle købere var dog 

ikke villige til at investere til en EV/EBITDA-multipel på over 9,22, hvilket ikke var et tilfredsstillende 

niveau for kapitalfondene, som havde opkøbt ISS til en multipel på 10,99 i 2005.  

Figur 17 – Dekomponering af EBITDA-væksten 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dekomponeres væksten i EBITDA yderligere, kan det ses, at denne primært var drevet af 

omsætningsvæksten. Omsætningsvæksten har således bidraget med 97,28% af den samlede EBITDA-

vækst, mens effektiviseringen af driften, i form af den højeste EBITDA-margin siden 2007, har bidraget 

marginalt. Den organiske vækst har, ultimo 2010, blot udgjort 32% af den samlede omsætningsvækst, 

hvorfor den samlede driftsmæssige værdiskabelse kan tilskrives akkvisitionsstrategien fra de foregående år. 

Dette forklarer ligeledes den markante værdidestruktion fra FCF-effekten, da ISS’ nettorentebærende gæld, 

ultimo 2010, var på sit hidtil højeste. FCF-effekten har således bidraget med -79,12% til den samlede 

værdiskabelse. 

 

                                                   
205  ærdiskabelsen for ISS’ potentielle videresalg til Apax er baseret på regnskabstal for de foregående fire kvartaler – i dette tilfælde regnskabsåret 2010 

100% 97,28% 

1,48% 1,24% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

EBITDA growth Sales growth Margin expansion Combination
factor



  

103 

 

IPO i marts 2011 

Godt en måned efter at have afvist købstilbuddet fra Apax annoncerede ISS planerne om en børsnotering206. 

Målet var i første omgang at opnå et bruttoprovenu på DKK 13,3 mia., ved udstedelse af nye aktier, til 

nedbringelse af den nettorentebærende gæld. 15 timer før den planlagte børsdebut opgav ISS dog 

børsnoteringen grundet uroen i Libyen og naturkatastrofen i Japan207.   

Under antagelse af en fuld exit ved børsnoteringen kan IRR udledes til mellem 4,75% pr. år og 10,08% pr. 

år. Det indikative kursinterval blev fastsat til DKK 100 – DKK 135 pr. aktie208, ensbetydende med en 

markedsværdi af egenkapitalen, før nytegningen, på mellem DKK 10 mia. og DKK 13,5 mia. Med 

udgangspunkt i den nettorentebærende gæld ultimo 2010 kan Enterprise Value udledes til mellem DKK 

42,6 mia. og DKK 46,1 mia. I forhold til den maksimalt mulige udbudskurs på DKK 135 var den 

estimerede Enterprise Value DKK 1,4 mia. lavere end, hvis kapitalfondene havde valgt et komplet salg af 

ISS til Apax to måneder tidligere. Da EQT og GSCP foretrak en børsnotering frem for et videresalg til en 

anden kapitalfond, til en højere værdi, må det formodes, at EQT og GSCP har set et stort potentiale i ISS. 

Ved den planlagte børsnotering omfattede udbuddet således et salg af en begrænset mængde eksisterende 

aktier, hvorfor kapitalfondene ville have fastholdt upside-potentialet efter den planlagte børsnotering. Dette 

bakkes ligeledes op af både Nordeas209 og Jyske Banks210 vurderinger af ISS’ fair value ved børsnoteringen 

på henholdsvis DKK 51 mia. og DKK 52,3 mia 211 . Under forudsætning af fortsat lysere tider på de 

finansielle markeder er det derfor meget sandsynligt, at et senere frasalg af de resterende aktier i ISS kunne 

være foretaget, således at EQT’s og GSCP’s afkast fra investeringen i ISS havde været markant højere212 

end de 12,50% pr. år som et videresalg til Apax ville have medført.  

 

                                                   
206 ISS A/S, Annual Report, 2010, s. 15 
207 http://www.business.dk/raadgivning/iss-dropper-boersnotering-i-sidste-oejeblik  
208 ISS A/S, Selskabsmeddelse 1/2011 – 3. marts 2011, s. 2 
209 http://www.business.dk/raadgivning/iss-kan-vaere-51-mia.-kr.-vaerd  
210 https://jyskebank.tv/012995800661488/klar-koeb-paa-iss-forud-for-boersnotering  
211 Jyske Banks vurdering af fair value aktiekursen er på DKK 194, svarende til en Enterprise Value på DKK 52,3 mia. ved ovenstående 

fremdiskonteringsmetode 
212 Ved en fuld exit, den 18/03-2011, til en Enterprise Value på 52,3 mia. kan IRR estimeres til 17,73% pr. år 

http://www.business.dk/raadgivning/iss-dropper-boersnotering-i-sidste-oejeblik
http://www.business.dk/raadgivning/iss-kan-vaere-51-mia.-kr.-vaerd
https://jyskebank.tv/012995800661488/klar-koeb-paa-iss-forud-for-boersnotering
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Strategisk frasalg til G4S i november 2011 

Efter den mislykkede børsnotering i marts 2011 blev det, den 17. oktober 2011, annonceret at G4S ville 

foretage et strategisk opkøb af ISS. I en pressemeddelelse213 annoncerede ISS en værdi på DKK 130 pr. 

aktie, svarende til en samlet egenkapitalværdi på DKK 13 mia.214 og en Enterprise Value på DKK 44,3 mia. 

Halvdelen af G4S’ egenkapitalindskud ville blive betalt i form af cash, den anden halvdel i form af aktier i 

det fortsættende G4S-selskab. Grundet utilfredshed fra G4S’ aktionærer over transaktionens størrelse blev 

det dog meddelt, at G4S, den 1. november 2011, havde trukket sig fra handlen, hvilket markerede det tredje 

mislykkede exitforsøg inden for et år.  

Nedenstående figur viser, hvordan værdiskabelsen havde set ud, hvis G4S havde gennemført akkvisitionen 

af ISS pr. 1. november 2011 ud fra de ovenstående oplysninger. Med en IRR på 8,38% pr. år kan det 

konstateres, at et salg af ISS til G4S havde stillet kapitalfondene markant dårligere end, hvis salget til Apax, 

i begyndelsen af 2011, var blevet gennemført. Bidraget fra den gearingsmæssige effekt udgør i dette 

scenarie 27,13% af den samlede egenkapitalforrentning, mens afkastet, som følge af de operationelle og 

markedsmæssige, effekter blot har udgjort 6,10% pr. år.  

Figur 18 – Skitsering af alle værdiskabelsens komponenter ved hypotetisk exit til G4S 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                   
213 ISS A/S, Selskabsmeddelse – 17. oktober 2011 
214 I de foregående regnskaber er antallet af aktier oplyst til 100.000.001 stk. 
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Af figur 14, der viser det harmoniske gennemsnit af EV/EBITDA-multiplen for ISS’ peer group de sidste 

10 år, kunne det ses, at markedet, på tidspunktet for G4S’ udmeldte opkøb af ISS, netop havde oplevet et 

enormt dyk, og var på det hidtil laveste niveau siden finanskrisen. Dette forklarer, langt hen ad vejen, den 

markante værdidestruktion fra både multipel-effekten og kombinations faktoren. Disse to effekter har i dette 

tilfælde bidraget med henholdsvis -98,67% og -89,25% til den samlede værdiskabelse. Eneste positive 

bidrag, til modellens operationelle komponent, er kommet fra EBITDA-væksten, som har bidraget positivt 

med hele 378,16% til den samlede værdiskabelse. Da ISS netop havde realiseret en EBITDA på DKK 5.278 

mio. over de seneste fire kvartaler, højere end på noget andet tidspunkt i kapitalfondenes hidtidige 

ejerskabsperiode, må det konkluderes, at markedstimingen, hvis salget til G4S var blevet gennemført, ville 

have været mildest talt elendigt.  

I figur 19 er IRR skildret for de tre mislykkede exitforsøg i 2011, samt for en hypotetisk fuld exit på 

børsnoteringsdagen, den 13. marts 2014, til fair value.  

Figur 19 – IRR for tidligere mislykkede exitforsøg samt hypotetisk fuld exit ved børsnoteringen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at komme de to overordnede spørgsmål i problemformuleringen 

til livs, dvs. at estimere fair Enterprise Value af ISS på børsnoteringsdagen den 13. marts 2014, samt at 

analysere kilderne til den underliggende værdiskabelse i kapitalfondenes ejerskabsperiode. I dette afsnit 

sammenfattes hovedpointerne samt de væsentligste resultater fra opgaven.  

I den strategiske analyse blev det fastslået, at ISS er i besiddelse af mange strategiske styrker, som sætter 

koncernen stærkt i forhold til fremtiden. Specielt virksomhedens stærke image, udtrykt gennem de mange 

omfattende kontrakter med internationalt anerkendte selskaber, samt den erhvervede pris som verdens 

bedste service provider i 2013, er noget som stiller ISS stærkt i forhold til konkurrenterne. Ydermere 

begrænser ISS’ omfang koncernens afhængighed af enkeltkunder og leverandører, hvilket stiller dem 

fornuftigt i forhold til at forhandle priser, ligesom det medfører, at ressourcerne og kapaciteten til omstilling 

er til stede. ISS har de seneste år fokuseret kraftigt på IFM, som er vokset markant siden 2006. Da IFM, 

efter ledelsens eget udsagn, er en mere rentabel forretning end FM, vil dette, med stor sandsynlighed, få 

positiv indvirke på marginerne i fremtiden. Omvendt forventes konkurrencen på FM at blive skærpet 

yderligere da adgangsbarriererne her er væsentligt lavere.  

I PESTEL-analysen blev risikoen for større finansieringsomkostninger i fremtiden, primært som følge af et 

forventet stigende renteniveau, fremhævet. De væsentligste årsager er stigninger i det generelle renteniveau, 

samt øgede krav til pengeinstitutterne. Ydermere er ISS’ præstationer meget afhængige af 

valutamarkederne, specielt i Asien og Latinamerika. Præstationen på netop disse markeder er i øvrigt meget 

afgørende for ISS, da disse regioner tilsammen udgør omdrejningspunktet for fremtidig vækst. I 

Latinamerika har man de seneste år ikke formået at opnå tilfredsstillende resultater, og evnen til at ændre 

ved dette vil få afgørende indflydelse på værdien af koncernen.  

ISS’ forretningsmodel udsætter koncernen for en stor risikopåvirkning over for udviklingen i 

lønomkostninger hos ufaglært arbejdskraft. Specielt må man på vækstmarkederne, Asien og Latinamerika, 

forvente stigninger i mindstelønnen og generel fremgang og fokus på medarbejdervilkår, i takt med 

landenes økonomiske velstand forbedres. I 2013 udgjorde arbejdsstyrken på disse markeder over 240.000 

medarbejdere, svarende til 45% af ISS’ samlede arbejdsstyrke, hvorfor små stigninger i lønninger kan 

påvirke koncernens samlede resultat betydeligt. Denne udvikling i lønomkostninger kan dog, til en vis grad, 

forventes at modsvares af mere effektiv arbejdskraft.  



  

107 

 

I regnskabsanalysen blev det belyst, at de største omkostningsposter har ligget relativt stabilt under hele 

ejerskabsperioden. Således udgjorde de tre største omkostningsposter, personaleomkostninger, vareforbrug 

og andre driftsomkostninger, mellem 92,7-93,5% af omsætningen i perioden 2006-2013, dog med en 

marginalt stigende tendens. Af samme årsag er den, i forvejen, lave overskudsgrad efter skat i ISS blevet 

forværret en smule år for år siden 2011. Dette til trods for, at IFM’s andel af den samlede omsætning er 

vokset markant. Meget tyder derfor på, at den hårde konkurrence inden for FM, har presset marginerne 

yderligere ned og mere end opvejet de højere marginer på IFM. I ejerskabsperioden er den investerede 

kapitals omsætningshastighed, omvendt, blevet forbedret, hvilket dog, langt hen ad vejen, kan tilskrives 

impairments af goodwill og tilkøbte kundekontrakter. Days on hand analysen viste tilsvarende, at 

udnyttelsen af net working capital blev forværret, fra -9 dage i 2006 til -3 dage i 2013. Den ringere styring 

af net working capital har indebåret, at ISS årligt er gået glip af pengestrømme på mellem DKK 800 mio. og 

DKK 2 mia. i perioden 2007-2013. Kapitalfondene har, med andre ord, ikke formået at effektivisere driften 

i en sådan grad, at det har givet sig udslag i en tilfredsstillende ROIC, selv hvis der ses bort fra impairments.  

Med udgangspunkt i budgettet, som blev udledt på baggrund af den strategiske analyse og den historiske 

performance, samt en række Enterprise Value multipler for sammenlignelige selskaber, blev fair Enterprise 

Value pr. 13/03-2014 estimeret til DKK 52.164 mio. Heraf udgjorde fair value af ISS’ egenkapitalen DKK 

28.087 mio., ud af hvilken EQT’s og GSCP’s samlede andel udgjorde DKK 20.504 mio. Værdien, som blev 

udledt som et vægtet gennemsnit af DCF-modellen og multipler, svarer til en IRR på 12,02% pr. år, havde 

kapitalfondene afhændet samtlige aktier til fair value ved børsnoteringen. Dette afkast, som ligger i 

underkanten af det forventede afkast for Private Equity investeringer, er primært skabt af en kombination af 

gearingseffekt og EBITDA-vækst. Imidlertid er EBITDA-marginen blevet forværret, hvorfor EBITDA-

væksten udelukkende er drevet af omsætningsvækst. Mere specifikt har EBITDA-væksten udgjort 63,27% 

af den samlede værdiskabelse, hvoraf 137% kan tilskrives omsætningsvækst, mens marginekspansionen og 

kombinationsfaktoren påvirker i negativ retning med henholdsvis -19,03% og -17,97%. Bidraget fra 

gearingseffekten tæller 38,51% af den samlede værdiskabelse, hvilket ligger tæt på normen for Private 

Equity. Endeligt har FCF-effect haft en nævneværdig betydning, med en negativ indflydelse på 3,99%, 

hvilket er atypisk for Private Equity branchen, da man typisk benytter pengestrømmene fra driften til at 

nedbringe den relativt høje gæld.  

Afkastet af kapitalfondenes investering i ISS er også blevet analyseret ved en række tidligere exitforsøg. 

Det gennemgående tema for disse scenarier har ligeledes været, at gearingseffekten og omsætningsvæksten 
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tilsammen har udgjort omdrejningspunktet for værdiskabelsen. Analysen viste yderligere, at det højeste 

afkast kunne have været opnået ved et frasalg af ISS til kapitalfonden Apax i 2011. Dette ville have 

resulteret i en IRR på 12,50% pr. år. EQT og GSCP afviste imidlertid købstilbuddet fra Apax, og forsøgte 

kort tid efter at afhænde nogle af aktierne, til en lavere kurs, ved en børsnotering, hvilket vidnede om 

kapitalfondenes optimisme omkring ISS. På nuværende tidspunkt er der dog lange udsigter, hvis 

kapitalfondene skal opnå et tilfredsstillende afkast på ISS. Således vil en IRR på 14,5% pr. år kræve en 

EV/EBITDA-multipel på 14,79, ved en exit ultimo 2014, mod den nuværende multipel på 11,14. Alternativt 

kan dette afkast opnås ved en markant højere EBITDA-margin, på 8,25%, hvert eneste år i al fremtid ved de 

budgetterede vækstrater. Til sammenligning har ISS, til dato, maksimalt opnået en EBITDA-margin på 

7,1%, tilbage i 2007, hvorfor det forekommer usandsynligt, at kapitalfondene skulle kunne opnå en IRR på 

14,5% pr. år.   
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Perspektivering – ISS som LBO kandidat 

Som denne afhandling har illustreret, har ISS ikke vist sig at være nogen fremragende LBO-kandidat. At 

ISS ikke har givet et tilfredsstillende afkast, kan, som tidligere beskrevet, skyldes mange faktorer, herunder 

fondenes evne til at optimere driften, branchens udvikling, market timing mv. I dette afsnit ønskes det 

redegjort, hvorvidt ISS var en oplagt opkøbskandidat. Med andre ord skal det vurderes, om ISS overhovedet 

var et interessant opkøbsemne, med stort afkastpotentiale, eller om opkøbet, fra start, var en ringe LBO-

kandidat. Selvom der ikke findes et endeligt facit, er der visse fællestræk blandt traditionelle LBO-

kandidater. Vurderingen foretages ud fra 6 parametre, som typisk kendetegner stærke LBO kandidater215. 

 

Stærk cash flow generering 

En helt grundlæggende karakteristika ved en LBO er den høje andel af gældsfinansiering, som benyttes i 

forbindelse med opkøbet. Det er alfa omega, at gælden kan serviceres rettidigt og derfor bliver den 

pengestrøm, som den pågældende opkøbskandidat kan generere igennem driften, et meget afgørende 

succeskriterium. Et stabilt og stærkt cash flow fra driften vil, udover at servicere gælden gennem afdrag og 

rentebetaling, danne fundamentet for at opnå fornuftige rentesatser hos diverse investorer, som indskyder 

kapital i form af gæld. Selskaber med stærk cash flow generering opererer typisk på mere modne markeder. 

Ydermere karakteriseres de ofte ved at have et stærkt brand, en stor solid kundebase samt omfattende og 

langvarige kontrakter med stabile indtægter. Man må konstatere, at disse karakteristika gør sig gældende for 

ISS.  

Tabel 32 – Cash flow fra driften i forhold til omsætningen fra 2000-2004 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

                                                   
215 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 192 

2000 2001 2002 2003 2004

Omsætning 28.719 34.852 37.984 36.165 40.355

Cash flow fra driften 1.265 1.510 2.264 2.345 1.979

i % af omsætning 4,40% 4,33% 5,96% 6,48% 4,90%
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Tabel 32 ovenfor illustrerer ISS’ evne til at generere cash flow i perioden 2000-2004, dvs. i årene op til 

opkøbet. Som det fremgår, ser pengestrømmene fra driften ganske stabile ud henover årene216. I den 5-årige 

periode udgør cash flow fra driftsaktiviteterne mellem DKK 1.265-2.345 mio., svarende til 5,22 % af 

omsætningen under en gennemsnitsbetragtning. Kigger man på pengestrømmene fra driften i 

ejerskabsperioden, er det samme tendens, som gør sig gældende. Jævnfør nedenstående tabel er cash flowet 

fra driften voksende i takt med omsætningen, og udgør gennemsnitligt 5,14 % af toplinjen. Med undtagelse 

af 2005 kommer Cash flow fra driften ikke under DKK 3 mia., hvilket indebærer, at pengestrømmene fra 

driften udgør mellem 4,73 – 6,30 % af omsætningen i perioden 2005-2013. 

Tabel 33 – Cash flow fra driften i forhold til omsætningen fra 2005-2013 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

Alt i alt lader ISS til at besidde den cash flow generering, som Private Equity fonde ønsker at se hos LBO-

kandidater.  

 

Solid markedsposition 

En solid markedsposition, karakteristeret ved stærke kunderelationer, brand genkendelse, 

konkurrencedygtige priser, stordriftsfordele mv., er med til at skabe og sikre adgangsbarrierer samt større 

forudsigelighed af fremtidige cash flows. Som konsekvens heraf tillægges en solid markedsposition 

afgørende betydning, når Private Equity fonde opsøger LBO-kandidater, da det danner et stærkt 

udgangspunkt for optagelse, samt vedligeholdelse, af gæld.  

I perioden 1998-2000 voksede ISS’ medarbejderstab fra 107.000 til 253.000217. Specielt erhvervelsen af 

Abilis, på daværende tidspunkt næststørste leverandør af rengøring og specialiserede serviceydelser i 

Europa, med en medarbejderstab på 50.000 og en årlig omsætning på over DKK 5 mia.218, markerede ISS’ 

                                                   
216 Standardafvigelse på under 1 % point. 
217 ISS A/S, Annual Report, 2001, s. 3 
218 ISS A/S, Annual Report, 2004, s. 132 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Omsætning 46.440 55.772 63.922 68.829 69.004 74.073 77.644 79.454 78.459

Cash flow fra driften 1.598 3.084 3.713 4.334 3.732 4.036 3.676 3.855 3.715

i % af omsætning 3,44% 5,53% 5,81% 6,30% 5,41% 5,45% 4,73% 4,85% 4,73%
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position som en af de største aktører inden for facility services; i Europa såvel som på verdensplan. Med 

adskillige opkøb i perioden 2002-2004, blev denne position udbygget yderligere, og i 2005, samme år ISS 

blev erhvervet af de to kapitalfonde, var ISS en af de absolut største spillere på facility service markedet, 

med aktiviteter i mere end 42 lande219. Markedspositionen må derfor fastslås at være ganske robust, på 

tidspunktet for opkøbet.  

Denne position er ingenlunde blevet forværret i ejerskabsperioden. Således indikerer de store IFM-

kontrakter, som ISS har fået i hus efterfølgende, med nogle af verdens allerstørste selskaber, heriblandt 

Heinz, HP og Barclay, at selskabet har et stærkt brand. Dette bakkes desuden op af den tidligere omtalte 

pris som verdens bedste udbyder at outsourcet facility services, som ISS fik tildelt. Alt andet lige, er den 

solide markedsposition, eller mangel på samme, ikke noget som adskiller ISS fra en typisk LBO-kandidat. 

Tværtimod har ISS, både før og efter opkøbet, haft den stærke position, som kendetegner en LBO-kandidat. 

 

Vækstmuligheder 

Antaget at driften i et pågældende selskab hænger sammen, eller at Private Equity fonden kan optimere 

driften, med fornuftige marginer, vil omsætningsvækst skabe en højere EBITDA og derigennem højere 

Enterprise Value, hvorfor vækstmuligheder naturligvis er vigtige. Ydermere er vækstpotentiale en 

parameter, som har stor signalværdi over for mulige investorer og således er vækstvirksomheder typisk de 

bedst egnede LBO-kandidater, hvis IPO er den ønskede exit strategi220.   

Som det er blevet omtalt i afhandlingen, ser ISS stor korrelation mellem den generelle økonomiske 

udvikling og efterspørgslen efter FM på et overordnet plan. I perioden omkring opkøbet så 

fremtidsudsigterne på de vestlige markeder, som dengang udgjorde langt størstedelen af det samlede 

marked, ganske fornuftige ud. EU var således præget af en stor grad af optimisme, og der spåedes, af EU 

kommissionen, en real vækstrate på over 2 % i 2007, med en inflation i samme størrelsesorden221. Den 

faktiske økonomiske udvikling så dog noget anderledes, grundet finanskrisen. Ikke desto mindre bevarede 

ISS positive vækstrater i alle årene, primært som følge af udviklingen på Emerging Markets.  

                                                   
219 ISS A/S, Annual Report, 2004, s. 10 
220 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 194 
221 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1436_da.htm 
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Eftersom ISS siden 2002, med strategien create2005, har haft fokus på integrerede løsninger, er det specielt 

vækstmuligheder på dette forretningsområde, som er interessante. Som tidligere påpeget, har ISS historisk 

haft, og har fortsat, stor tiltro til den fremtidige udvikling inden for IFM, ligesom flere analyser indikerer, at 

der stadig foreligger et stort latent behov hos mange private virksomheder såvel som offentlige instanser. 

Dette har dog stået på i en række år og har stadig ikke givet sig udslag i markante ændringer i 

efterspørgslen. Til trods for den fremgang i multiservices og IFM-kontrakter, som ISS har oplevet henover 

årene, har de organiske vækstrater ikke været prangende.  

Inkluderer man opkøbsvækst i betragtningen, må man konstatere, at der har været rig mulighed for at vokse, 

hvilket ISS har udnyttet, både før og efter overtagelsen. Således voksede omsætningen med tocifrede årlige 

vækstrater i perioden 2004-2007, primært som følge af den massive opkøbsstrategi.  

Alt i alt har ISS kun oplevet beskedne vækstrater efter ophøret af opkøbsstrategien. I perioden 2006-2013 

har den gennemsnitlige årlige organiske vækst udgjort 4,21 %. ISS falder umiddelbart ikke ind under 

kategorien vækstvirksomhed. Ud fra kriteriet om stort vækstpotentiale, ligner ISS altså ikke et sort-hvidt 

eksempel på en oplagt LBO-kandidat. Det skyldes, jævnfør ovenstående diskussion, formentlig en 

kombination af, at udviklingen i efterspørgslen inden for outsourcet facility services ikke er vokset med den 

forudsete hastighed, samt stilstanden i den økonomiske udvikling i Vesten. 

 

Forbedringspotentiale 

Udover at en oplagt LBO-kandidat bør have en solid forretningsmodel, er det oftest selskaber med et stort 

forbedringspotentiale, som er særligt interessante opkøbsemner blandt Private Equity fonde. Årsagen til 

dette er ønsket om at opnå forbedringer i marginerne, hvilket typisk er en af de helt afgørende drivers i 

forhold til at skabe værdi222. Effektivisering af driften, optimering af produktionsprocesser, nedskæringer af 

overhead omkostninger, frasalg af ikke-rentable forretninger og forbedringer af leverandørkontrakter er 

eksempler på de kilder Private Equity fondene fokuserer på i forhold til at forhøje marginerne. 

ISS er, som bekendt, en servicevirksomhed, der beskæftiger mere end en halv million ansatte og den 

altoverskyggende omkostningspost i selskabet, er derfor lønninger. Da langt størstedelen af 

medarbejderstaben tæller ufaglært arbejdskraft, som modtager minimumsløn, efterlades begrænsede 

                                                   
222

 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 194 
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nedskæringsmuligheder. Ydermere indgår intet produktionsapparat, i form af maskiner, lagerhaller osv. som 

indgår i produktionsvirksomheder, hvilket, alt andet lige, indskrænker mulighederne for driftsoptimering. 

ISS har historisk set oplevet en meget høj cash conversion223, over 100%, hvilket er udtryk for, at ISS har 

været i stand til at styre arbejdskapitalen igennem fordelagtige leverandøraftaler. Forbedringspotentialet på 

dette område ser således, på overfalden, ligeledes meget begrænset ud.  

Som det er blevet diskuteret i denne afhandling, har ISS, siden overtagelsen gennemgået en strategisk 

omvæltning, som indebærer, at der fokuseres mere og mere på IFM. Marginerne på dette område vurderes, 

som tidligere nævnt, at ligge noget over traditionel FM. Anskues ISS som LBO-kandidat ud fra dette 

strategiske skift, er der derfor et vist forbedringspotentiale i sigte. Det er formentlig denne strategiske 

overgang, der har tegnet det forbedringspotentiale, som EQT og Goldman Sachs har øjnet og ikke i samme 

grad muligheden for at effektivisere driften gennem bedre omkostningsstyring og nedskæringer. 

 

Begrænsede kapitaludgifter 

Alt andet lige vil et begrænset behov for kapitaludgifter, eller anlægsinvesteringer, forbedre et selskabs 

generering af pengestrømme, hvorfor de bedste, og mest oplagte, LBO-kandidater generelt har et begrænset 

investeringsbehov. Det er dermed ikke sagt, at selskaber med et betydeligt behov for anlægsinvesteringer 

ikke fortsat kan være gode LBO-kandidater, så længe disse har en stærk vækstprofil og kan opnå høje 

driftsmarginer224.  

Tabel 34 – Opsummering af nettoinvesteringer fra 2000-2004 

 

Kilde: ISS’ Årsrapporter og egen tilvirkning 

 

                                                   
223 ISS A/S, Annual Report, 2004, s. 5 
224 Rosenbaum & Pearl, 2013, s. 195 

Free cash flow to the firm (FCFF) 2000 2001 2002 2003 2004

Cash flow from operating activities 1.265 1.510 2.264 2.345 1.979

Acquisition of businesses -3.003 -3.098 -1.898 -1.065 -3.886

Divestment of businesses -1 13 16 20 36

Investments in intangible assets and PPE, net -391 -452 -525 -403 -583

Investments in financial assets, net -21 -180 269 29 -53

Net investments -3.416 -3.717 -2.138 -1.419 -4.486

Free cash flow to the firm (FCFF) -2.151 -2.207 126 926 -2.507
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I tabel 34 ses det, at ISS’ samlede nettoinvesteringer, i årene 2000-2004, har udgjort mellem DKK 1,4 mia. 

og DKK 4,5 mia. Hovedparten af de samlede nettoinvesteringer kan dog tilskrives akkvisition af andre 

virksomheder, hvilket har haft en betydelig indflydelse på, at ISS har haft en stærk vækstprofil. De samlede 

anlægsinvesteringer har i samme periode blot udgjort mellem DKK 391 mio. og DKK 583 mio., svarende 

til mellem 1,1%-1,4% af omsætningen. ISS’ begrænsede behov for anlægsinvesteringer hænger sammen 

med, at ISS, som en servicevirksomhed, har størstedelen af ressourcerne investeret i human capital. Ses der 

derfor bort fra ISS’ akkvisitioner, har ISS gode forudsætninger for en stabil høj generering af frie 

pengestrømme, hvorfor ISS, i denne henseende, lever op til forudsætningerne for en god LBO-kandidat.  

 

Stærk aktivbase 

En aktivbase anses for stærk ved en stor mængde materielle aktiver med en høj markedsværdi og 

likviditet225. Generelt anses virksomheder med en stærk aktivbase for en stærk LBO-kandidat af flere 

årsager. Først og fremmest forøger en stærk aktivbase, alt andet lige, långivernes villighed til at udstede lån, 

da en stærk aktivbase medfører, at långivernes sandsynlighed for at inddrive restgælden, i tilfælde af 

konkurs og likvidation, forøges. Samtidig dikterer værdien af aktivbasen generelt størrelsen af det 

tilgængelige lån, hvilket har en høj prioritet i LBO sammenhænge. En stærk aktivbase er i de fleste tilfælde 

også ensbetydende med høje adgangsbarrierer, i forhold til branchen, da det indikerer et betydeligt behov 

for investeringer for at kunne trænge ind på markedet, hvorfor en virksomheds aktivbase kan fortælle en hel 

del om konkurrenceintensiteten i den pågældende branche. Det er dermed ikke sagt, at et selskab med en 

ringe aktivbase ikke stadig kan være en attraktiv LBO-kandidat, såfremt selskabet fortsat kan være i stand 

til at generere tilstrækkelige pengestrømme. 

I årene 2000-2004 har ISS’ samlede bogførte aktiver været konstant stigende, fra DKK 17,2 mia. i 2000 til 

DKK 29,7 mia. i 2004. Over halvdelen af ISS’ bogførte aktiver har dog, hvert år, været udgjort af opkøbt 

goodwill, hvorimod ISS’ materielle anlægsaktiver blot har udgjort mellem DKK 1,3 mia. og DKK 1,8 mia. 

af de samlede bogførte aktiver. Denne betragtning stemmer meget godt overens med det faktum, at ISS, 

som en servicevirksomhed, har et begrænset behov for kapital investeret i materielle anlægsaktiver. De to 

største aktivposter i 2003 og 2004, udover goodwill, har således været tilgodehavender og likvide midler, 

som har udgjort mellem 32-33% af de samlede aktiver. 

                                                   
225 Talmor & Vasvari, 2011, s. 258 
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Samlet set kan ISS ikke siges at have haft en stærk aktivbase, da de bogførte aktiver, langt hen ad vejen, 

består af opkøbt goodwill, som i værste tilfælde kan ende med at være værdiløst i tilfælde af dårlige tider. I 

forhold til aktivbasen kan ISS således ikke karakteriseres som en oplagt LBO-kandidat.  

 

Opsummering 

Ud fra ovenstående diskussion ligner ISS på enkelte områder en typisk LBO-kandidat. Det er især den 

solide cash flow generering, som har gjort sig gældende år efter år, som gjorde ISS koncernen særlig 

interessant, da det skaber grundlaget for at kunne servicere gælden. Den stærke cash flow generering har 

også fortsat den stabile kurs og har påvirket det samlede afkast positivt. Også ISS’ markedsposition gjorde 

koncernen til en stærk kandidat. Således underbyggede den omfattende kundeliste og de stærke relationer 

ISS’ stærke fremtidsudsigter.  

Knapt så åbenlyst så forbedringspotentialet ud. Som det også blev udledt i værdiskabelsesafsnittet er det 

netop udeblivelsen af driftsforbedringer, som har været en af de primære årsager til, at den samlede 

forrentning, i hvert fald i forhold til den nuværende aktiekurs samt den estimerede fair value, var så ringe i 

forhold til det typiske niveau for LBO-kandidater. Umiddelbart forelå der et potentiale med satsningen på 

IFM, men det reelle gennemslag har endnu ikke set dagens lys, hvilket har indebåret, at den intense 

konkurrence, som gør sig gældende på traditionel FM (single-services) har været med til at presse de 

effektive marginer i selskabet ned. Vækstpotentialet, hvis man ser på facility management under ét, så ikke 

synderligt store ud, når organisk vækst betragtedes isoleret set. Kigger man årsrapporterne igennem er der 

en divergens mellem ledelsens forudsigelser omkring organisk og realiseret organisk vækst. Således er ISS’ 

kun vokset meget begrænset, når der ses bort fra opkøb. Endeligt er der inden for facility management 

branchen begrænsede krav til aktivbasen, hvilket muliggør at mange små spillere influerer markedet, hvilket 

i sidste ende har øget konkurrencen og været med til at presse priserne og derigennem marginerne. 
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Bilag 1 – Resultatopgørelse ISS A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørese 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenue 55.772         63.922         68.829         69.004         74.073         77.644         79.454         78.459         

Staff costs -36.284       -40.998       -44.156       -44.781       -48.139       -50.089       -52.071       -51.234       

Consumables -4.911          -5.614          -6.134          -6.044          -6.359          -6.751          -7.009          -6.949          

Other operating expenses -10.598       -12.630       -13.609       -13.437       -14.415       -15.561       -15.110       -15.174       

Depreciation & amortization -745             -845             -869             -868             -850             -855             -853             -787             

Operating profit before other items 3.234           3.835           4.061           3.874           4.310           4.388           4.411           4.315           

Other income & expenses, net -109             -129             -242             -551             -118             -223             -308             -100             

Acquisition & integration costs -106             -67                -66                -46                -                -                -                -                

Operating profit 3.019           3.639           3.753           3.277           4.192           4.165           4.103           4.215           

Share of result from equity-accounted investees -17                8                    3                    4                    10                 -                4                    6                    

Financial income 230               199               242               223               198               197               217               170               

Financial expenses -2.581          -3.216          -2.973          -2.531          -2.609          -3.004          -2.935          -2.446          

Profit before tax and goodwill impairment/amortizations & 

impairment of brands & customer contracts 651               630               1.025           973               1.791           1.358           1.389           1.945           

Income taxes -425             -254             -531             -588             -760             -887             -962             -919             

Profit before goodwill impairment/amortizations & 

impairment of brands & customer contracts 226               376               494               385               1.031           471               427               1.026           

Goodwill impairment -250             -128             -399             -1.246          -938             -501             -385             -985             

Amortization & impairment of brands & customer contracts -1.115          -1.101          -1.008          -1.129          -869             -708             -679             -667             

Income tax effect 330               411               282               361               244               231               193               229               

Net profit/loss for the year -809             -442             -631             -1.629          -532             -507             -444             -397             
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Bilag 2 – Noter til resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other comprehensive income 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Foreign exchange adjustments of subsidiaries and non-

controlling interests -104             -264             -792             364               911               -50                184               -796             

Fair value adjustments of hedges, net 117               134               -266             -327             -138             -14                -114             4                    

Fair value adjustments of hedges, net, transferred to Financial 

expenses -                -87                -147             325               259               106               52                 80                 

Acturial gains/-losses 46                 152               -182             -45                -129             -91                -516             410               

Impact from asset ceiling regarding pensions -                -41                25                 18                 -20                8                    1                    -63                

Share-based payments 14                 2                    5                    3                    -                -                -                

Fair value adjustment of PFI investment transferred to Other 

income and expenses, net -18                -19                -                -                -                -                -                

Other -                -                -                -                -                -                -                -                

Limitation to interest deduction -                -                -                -                -                -                -16                -                

Tax on other comprehensive income -32                -46                36                 1                    6                    -2                  -                -97                

Total other comprehensive income 23                 -169             -1.321          339               889               -43                -409             -462             

Financial income 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Interest income on cash and cash equivalents etc. 96                 149               153               81                 95                 125               149               134               

Interest income from ISS Equity A/S -                5                    -                -                -                -                -                -                

Amortisation of gain from settlement of interest rate swaps 23                 23                 27                 14                 -                -                -                -                

Foreign exchange gains 111               22                 62                 128               103               72                 68                 36                 

Total financial income 230               199               242               223               198               197               217               170               

Financial expenses 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Interest expenses on loans and borrowings etc. -2.152          -2.383          -2.465          -1.920          -2.062          -2.396          -2.299          -1.894          

Amortisation of financing fees -138             -50                -63                -57                -123             -257             -121             -89                

Amortisation of fair value adjustment of issued bonds -197             -169             -125             -99                -40                -20                -20                -                

Interest expenses to ISS Equity A/S -51                -5                  -3                  -4                  -3                  -                -                -                

Net interest on defined benefit obligations -                -                -                -                -35                -29                -14                -33                

Net change in fair value of cash flow hedges transferred from 

equity -                -                -                -325             -259             -106             -52                -80                

Fair value adjustments of currency swaps, net -                -                -                -                -4                  -36                -                -                

Foreign exchange losses -43                -49                -317             -67                -51                -160             -255             -298             

Loss related to redemption of floating notes -                -222             -                -                -                -                -174             -52                

Loss related to partial redemptions of EMTNs -                -338             -                -59                -32                -                -                -                

Total financial expenses -2.581          -3.216          -2.973          -2.531          -2.609          -3.004          -2.935          -2.446          
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Bilag 2 fortsat – Noter til resultatopgørelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other income 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gain on divestments -                7                    6                    102               254               96                 83                 806               

Gain on sale of properties 7                    23                 -                8                    1                    -                -                -                

Gain on sale of option 108               61                 -                -                -                -                -                -                

Gain on sale of Private Finance Initiative (PFI) stake in the United 

Kingdom 62                 41                 -                -                -                -                -                -                

Other -                14                 19                 6                    -                10                 19                 5                    

Other income 177               146               25                 116               255               106               102               811               

Other expenses 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cost related to exit processes -                -                -                -                -17                -111             -2                  -15                

Misstatement of accounts -                -                -                -                -                -                -98                -                

Build-up of IFS capabilities in North America -                -                -                -                -                -52                -62                -50                

Revised estimate for social security contributions prior years -                -                -                -                -                -47                -                -                

Restructuring projects -35                -70                -131             -426             -                -43                -187             -379             

Onerous contracts -                -                -                -                -                -                -                -228             

Labour related claims -                -                -                -                -                -                -                -100             

Redundancy and severance payments relating to senior 

management changes -50                -13                -21                -44                -16                -23                -                -                

Cost related to change of ownership -                -                -                -                -                -                -                -                

Loss on divestments -17                -115             -43                -19                -208             -24                -42                -72                

Accounting irregularities in Norway in prior years -                -                -                -                -113             -                -                -                

Close-down and subsequent surveillance of landfill site in France -                -                -28                -                -                -                -                -                

Discontinuation of German hospital cleaning services business -                -                -                -                -                -                -                -                

Costs related to downscaling and divestment of Damage Control 

units -                -                -                -                -                -                -                -                

Loss on divestment of building maintenance business in the United 

Kingdom -                -                -                -                -                -                -                -                

Loss on discontinuation of aviation businesses -                -                -                -                -                -                -                -                

Adjustment to accounting estimate in Belgium -                -                -17                -                -                -                -                -                

Consolidation projects in the United Kingdom -62                -28                -4                  -                -                -                -                -                

IPO feasibility review -                -33                -                -                -                -                -                -                

Acquisition and integration costs -                -                -                -                -6                  -7                  -                -                

Impairment losses related to businesses classified as held for sale -                -                -                -159             -                -                -                -                

Re-scoping of IT outsourcing agreement -100             -10                -                -                -                -                -                -                

Other -22                -6                  -23                -19                -13                -22                -19                -67                

Other expenses -286             -275             -267             -667             -373             -329             -410             -911             
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Bilag 3 – Balance ISS A/S 

 

 

 

 

 

Balance 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Assets

Goodwill 26.178              27.593           27.259           27.434           27.747         27.170         25.841         23.155         

Other intangible assets 9.854                9.557             8.742             8.018             7.611            6.927            6.128            5.191            

Property, plant & equipment 2.163                2.223             2.276             2.004             2.055            2.077            1.887            1.715            

Investments in equity-accounted investees 66                      28                   24                   21                   9                    7                    11                  5                    

Deferred tax assets 525                    598                 472                 514                 655               551               574               627               

Other financial assets 239                    229                 238                 276                 290               300               427               302               

Non-current assets 39.025              40.228           39.011           38.267           38.367         37.032         34.868         30.995         

Inventories 324                    249                 264                 303                 318               334               312               309               

Trade receivables 9.281                10.114           10.097           10.130           10.896         11.871         11.433         10.299         

Contract work in progress 207                    161                 182                 195                 125               129               72                  -                

Tax receivables 217                    277                 228                 308                 386               330               207               204               

Other receivables 573                    632                 308                 551                 333               506               585               911               

Prepayments 351                    404                 468                 525                 581               575               622               631               

Securities 59                      83                   86                   97                   19                  17                  16                  -                

Cash and cash equivalents 2.216                2.581             2.961             3.364             3.606            4.037            3.528            3.277            

Assets classified as held for sale -                    619                 -                 614                 824               165               2.269            1.950            

Current assets 13.228              15.120           14.594           16.087           17.088         17.964         19.044         17.581         

Total assets 52.253              55.348           53.605           54.354           55.455         54.996         53.912         48.576         

Balance 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity and liabilities

Total equity attributable to owners of ISS A/S 5.917                5.459             3.498             2.190             2.626            2.070            5.013            4.237            

Non-controlling interests 63                      59                   35                   23                   25                  12                  10                  9                    

Total equity 5.980                5.518             3.533             2.213             2.651            2.082            5.023            4.246            

Loans and borrowings 27.625              30.882           31.210           28.649           29.032         28.181         24.011         20.416         

Pensions and similar obligations 885                    724                 834                 837                 1.177            1.172            1.541            838               

Deferred tax liabilities 3.173                2.786             2.498             2.356             2.305            2.051            1.755            1.590            

Provisions 331                    326                 397                 379                 361               338               352               470               

Non-current Liabilities 32.014              34.718           34.939           32.221           32.875         31.742         27.659         23.314         

Loans and borrowings 1.015                1.039             1.279             5.710             5.216            5.778            5.607            5.648            

Trade payables 2.595                2.750             2.835             2.624             2.830            3.466            3.669            3.436            

Tax payables 167                    151                 123                 306                 411               422               339               443               

Other liabilities 10.068              10.494           10.461           10.478           10.838         11.161         10.657         10.156         

Provisions 414                    327                 435                 423                 379               255               225               317               

Liabilities related to assets held for sale -                    351                 -                 379                 255               90                  733               1.016            

Current liabilities 14.259              15.112           15.133           19.920           19.929         21.172         21.230         21.016         

Total liabilities 46.273              49.830           50.072           52.141           52.804         52.914         48.889         44.330         

Total equity and liabilities 52.253              55.348           53.605           54.354           55.455         54.996         53.912         48.576         
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Bilag 4 – Noter til balancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intangible assets 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Goodwill 26.178              27.593           27.259           27.434           27.747         27.170         25.841         23.155         

Brands 1.664                1.626             1.526             1.567             1.612            1.609            1.631            1.590            

Customer contracts 8.002                7.693             6.918             6.120             5.612            4.889            4.029            3.161            

Software and other intangible assets 188                    238                 298                 331                 387               429               468               440               

Intangible assets 36.032              37.150           36.001           35.452           35.358         34.097         31.969         28.346         

Other receivables 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Loan to affiliates 94                      16                   57                   12                   -                -                -                98                  

Currency & interest rate swaps 112                    159                 3                     -                 -                -                48                  21                  

Supplier rebates and bonuses -                    -                 -                 -                 123               179               -                Refunds from customers and other recoverable 

amounts -                    -                 -                 -                 -                39                  93                  -                

Refunds and recoverable amounts related to 

employees -                    -                 -                 -                 14                  47                  67                  -                

Outlays for customers -                    -                 -                 36                   57                  104               60                  -                

VAT -                    -                 -                 -                 20                  24                  30                  -                

Disposal of property, plant and equipment and 

divestment proceeds -                    -                 2                     210                 3                    35                  22                  -                

Social insurance costs -                    -                 -                 55                   19                  18                  18                  -                

Bid deposits -                    -                 -                 -                 -                11                  10                  -                

Receivable training subvention -                    -                 -                 -                 32                  Cost related to PPP (Public Private Partnerships)/PFI 

(Private Finance Initiative) contracts -                    -                 -                 5                     -                -                -                -                

Other 367                    457                 246                 233                 188               105               58                  792               

Other receivables 573                    632                 308                 551                 333               506               585               911               

Other liabilities 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Accrued wages, pensions and holiday allowances 3.953                4.267             4.358             4.332             4.792            5.067            5.056            4.675            

Tax withholdings, VAT etc. 2.726                2.934             2.841             3.069             3.201            3.401            3.111            2.849            

Prepayments from customers 460                    446                 420                 440                 480               536               463               407               

Accrued supplier expenses -                    -                 -                 -                 802               976               1.105            -                

Utilities (rent, telephone, electricity etc.) -                    -                 -                 -                 -                139               132               -                

Contingent consideration and deferred payments -                    -                 -                 -                 239               162               128               -                

Accrued interest -                    -                 -                 -                 154               150               115               -                

Fees to advisors and auditors -                    -                 -                 -                 -                40                  57                  -                

Customer discounts -                    -                 -                 -                 -                43                  33                  -                

Insurance -                    -                 -                 -                 29                  41                  26                  -                

Contract work in progress -                    -                 -                 -                 23                  6                    2                    -                

Currency & interest rate swaps -                    -                 254                 31                   -                -                -                -                

Other 2.929                2.847             2.588             2.606             1.118            600               429               2.225            

Other liabilities 10.068              10.494           10.461           10.478           10.838         11.161         10.657         10.156         
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Bilag 5 – Analytisk resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytisk resultatopgørelse 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenue 55.772           63.922           68.829           69.004           74.073           77.644           79.454           78.459           

Staff costs -36.284         -40.998         -44.156         -44.781         -48.139         -50.089         -52.071         -51.234         

Consumables -4.911           -5.614           -6.134           -6.044           -6.359           -6.751           -7.009           -6.949           

Other operating expenses -10.598         -12.630         -13.609         -13.437         -14.415         -15.561         -15.110         -15.174         

Restructuring costs -253               -178               -250               -516               -22                 -125               -249               -429               

Share of result from equity-accounted investees -17                 8                     3                     4                     10                   -                 4                     6                     

Tax on profit from equity-accounted investees -7                    3                     1                     1                     3                     -                 1                     2                     

Other comprehensive income, net 14                   2                     5                     3                     -                 -                 -                 -                 

EBITDA 3.716             4.515             4.689             4.234             5.151             5.118             5.020             4.681             

Depreciation & amortization -745               -845               -869               -868               -850               -855               -853               -787               

Goodwill impairment -250               -128               -399               -1.246           -938               -501               -385               -985               

Amortization & impairment of brands & customer contracts -1.115           -1.101           -1.008           -1.129           -869               -708               -679               -667               

EBIT 1.606             2.441             2.413             991                 2.494             3.054             3.103             2.242             

Corporation Tax -127               111                 -213               -226               -510               -658               -769               -787               

Tax on profit from equity-accounted investees 7                     -3                    -1                    -1                    -3                    -                 -1                    -2                    

Tax shield, net financial expenses -603               -753               -997               -555               -438               -724               -785               -512               

NOPAT 883                 1.796             1.202             209                 1.543             1.673             1.549             941                 

Financial income 570                 631                 292                 721                 1.364             311                 504                 1.395             

Financial expenses -2.724           -3.642           -4.279           -2.941           -3.117           -3.205           -3.642           -3.444           

Tax on net financial expenses 603                 753                 997                 555                 438                 724                 785                 512                 

Net financial expenses, after tax -1.551           -2.258           -2.990           -1.665           -1.315           -2.171           -2.354           -1.537           

Net earnings -668               -462               -1.788           -1.456           228                 -498               -805               -596               
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Bilag 6 – Uddybning til den analytiske resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISS' share of profit, equity-accounted investees 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Corporation tax rate, marginal 28% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Share of result from equity-accounted investees -17                 8                     3                     4                     10                   -                 4                     6                     

Tax on profit from equity-accounted investees -7                    3                     1                     1                     3                     -                 1                     2                     

Share of profit before tax, equity-accounted investees -24                 11                   4                     5                     13                   -                 5                     8                     

Tax shield, net financial expenses 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Financial income 570                 631                 292                 721                 1.364             311                 504                 1.395             

Financial expenses -2.724           -3.642           -4.279           -2.941           -3.117           -3.205           -3.642           -3.444           

Tax on net financial expenses -603               -753               -997               -555               -438               -724               -785               -512               

Transatory items 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Transitory items -100               -43                 -17                 -159               -130               -210               -162               -393               
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Bilag 7 – Analytisk balance 

 

 

 

 

Analytisk balance 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non-current assets

Goodwill 26.178         27.593         27.259         27.434         27.747         27.170         25.841         23.155         

Other intangible assets 9.854           9.557           8.742           8.018           7.611           6.927           6.128           5.191           

Property, plant & equipment 2.163           2.223           2.276           2.004           2.055           2.077           1.887           1.715           

Investments in equity-accounted investees 66                 28                 24                 21                 9                    7                    11                 5                    

Deferred tax assets 525               598               472               514               655               551               574               627               

Non-current assets 38.786         39.999         38.773         37.991         38.077         36.732         34.441         30.693         

Current assets

Inventories 324               249               264               303               318               334               312               309               

Trade receivables 9.281           10.114         10.097         10.130         10.896         11.871         11.433         10.299         

Contract work in progress 207               161               182               195               125               129               72                 -                

Tax receivables 217               277               228               308               386               330               207               204               

Other receivables (operating) 367               457               246               324               330               471               515               792               

Prepayments 351               404               468               525               581               575               622               631               

Operating cash (2% of sales) 1.115           1.278           1.377           1.380           1.481           1.553           1.589           1.569           

Current assets 11.862         12.940         12.862         13.165         14.117         15.263         14.750         13.804         

Operating assets 50.648         52.939         51.635         51.156         52.194         51.995         49.191         44.497         

Non-interest-bearing debt

Deferred tax liabilities 3.173           2.786           2.498           2.356           2.305           2.051           1.755           1.590           

Provisions (non-current) 331               326               397               379               361               338               352               470               

Trade payables 2.595           2.750           2.835           2.624           2.830           3.466           3.669           3.436           

Tax payables 167               151               123               306               411               422               339               443               

Other liabilities (operating) 10.068         10.494         10.207         10.447         10.684         11.011         10.542         10.156         

Provisions (current) 414               327               435               423               379               255               225               317               

Total non-interest-bearing debt 16.748         16.834         16.495         16.535         16.970         17.543         16.882         16.412         

Invested capital (net operaing assets) 33.900         36.105         35.140         34.621         35.224         34.452         32.309         28.085         

Analytisk balance 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Equity

Total Equity 5.980           5.518           3.533           2.213           2.651           2.082           5.023           4.246           

Net-interest-bearing debt

Loans and borrowings (non-current) 27.625         30.882         31.210         28.649         29.032         28.181         24.011         20.416         

Pensions and similar obligations 885               724               834               837               1.177           1.172           1.541           838               

Loans and borrowings (current) 1.015           1.039           1.279           5.710           5.216           5.778           5.607           5.648           

Other liabilities (non-operating) -                -                254               31                 154               150               115               -                

Liabilities related to assets held for sale -                351               -                379               255               90                 733               1.016           

Interest-bearing debt 29.525         32.996         33.577         35.606         35.834         35.371         32.007         27.918         

Other financial assets 239               229               238               276               290               300               427               302               

Other receivables (non-operating) 206               175               62                 227               3                    35                 70                 119               

Securities 59                 83                 86                 97                 19                 17                 16                 -                

Excess cash (98% of sales) 1.101           1.303           1.584           1.984           2.125           2.484           1.939           1.708           

Assets classified as held for sale -                619               -                614               824               165               2.269           1.950           

Interest-bearing assets 1.605           2.409           1.970           3.198           3.261           3.001           4.721           4.079           

Net-interest-bearing debt 27.920         30.587         31.607         32.408         32.573         32.370         27.286         23.839         

Invested Capital 33.900         36.105         35.140         34.621         35.224         34.452         32.309         28.085         
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Bilag 8 – Net working capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net working capital 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inventory 324                    249                 264                 303                 318               334               312               309               

Trade receivables 9.281                10.114           10.097           10.130           10.896         11.871         11.433         10.299         

Contract work in progress 207                    161                 182                 195                 125               129               72                  -                

Tax receivables 217                    277                 228                 308                 386               330               207               204               

Other receivables (operating) 367                    457                 246                 324                 330               471               515               792               

Prepayments 351                    404                 468                 525                 581               575               622               631               

Operating cash (2% of sales) 1.115                1.278             1.377             1.380             1.481            1.553            1.589            1.569            

Trade payables -2.595              -2.750           -2.835           -2.624           -2.830          -3.466          -3.669          -3.436          

Tax payables -167                  -151               -123               -306               -411              -422              -339              -443              

Other liabilities (operating) -10.068            -10.494         -10.207         -10.447         -10.684        -11.011        -10.542        -10.156        

Provisions (current) -414                  -327               -435               -423               -379              -255              -225              -317              

Net working capital -1.382              -782               -738               -635               -187              109               -25                -548              
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Bilag 9 – Budget 

 

 

 

 

 

Forecast Terminal

Resultatopgørelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Revenue 78.459         78.459          82.619          87.111          92.007          97.146          101.518       105.071       108.223     111.470     

Normalized EBITDA 4.681            4.681            4.957            5.401            5.704            6.217            6.497            6.830            7.034         7.246         

IPO costs 0 -346 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 4.681            4.335            4.957            5.401            5.704            6.217            6.497            6.830            7.034         7.246         

Depreciation & amortization -787              -754              -769              -867              -976              -1.063          -1.156          -1.244          -1.287        -1.326        

Amortization of customer contracts -492              -395              -395              -395              -395              -395              -395              -395              -395           -                

EBIT 3.402            3.186            3.793            4.138            4.334            4.760            4.946            5.191            5.352         5.920         

Tax on EBIT -1.301          -780              -891              -910              -953              -1.047          -1.088          -1.142          -1.177        -1.302        

NOPAT 2.101            2.405            2.902            3.228            3.380            3.712            3.858            4.049            4.175         4.617         

Net financial expenses -2.049          -1.375          -1.102          -1.096          -1.139          -1.223          -1.304          -1.367          -1.422        -1.465        

Tax shield, net financial expenses 512               337                259                241                251                269                287                301                313             322             

Net financial expenses, after tax -1.537          -1.038          -843              -855              -888              -954              -1.017          -1.066          -1.109        -1.142        

Net earnings 564               1.367            2.058            2.373            2.492            2.759            2.841            2.983            3.066         3.475         

Normalized EBIT 3.402           3.532           3.793           4.138           4.334           4.760           4.946           5.191           5.352         5.920         

Budgetperiode

Forecast Terminal

Invested Capital 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Non-current assets

Goodwill 23.155         23.155          23.155          23.155          23.155          23.155          23.155          23.155          23.155       23.155       

Brands 1.590            1.590            1.590            1.590            1.590            1.590            1.590            1.590            1.590         1.590         

Customer contracts 3.161            2.766            2.371            1.976            1.581            1.185            790                395                -              -              

Software and other intangible assets 440               471                496                523                552                583                609                630                649             669             

Property, plant & equipment 1.715            1.726            1.983            2.265            2.484            2.720            2.944            3.047            3.138         3.233         

Intangible & tangible assets 30.061         29.708          29.594          29.508          29.362          29.233          29.088          28.818          28.533       28.646       

Net other non-current operating assets

Other non-current operating assets

Other non-current operating liabilities

Net non-current operating assets -1.428          -785              -                -                -                -                -                -                -              -              

Net Working Capital

Current assets

Operating liabilities

Net Working Capital -548              -471              -413              -348              -276              -194              -102              -                -              -              

Invested Capital (net operating assets) 28.085         28.452          29.181          29.160          29.086          29.039          28.987          28.818          28.533       28.646       

Forecast Terminal

Invested Capital 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Equity

Equity, beginning of period 4.246            12.069          13.318          12.957          11.972          10.387          9.495            8.329         7.429         

Proceeds from issuance of share capital 7.690            -                -                -                -                -                -                -              -              

Net earnings 1.367            2.058            2.373            2.492            2.759            2.841            2.983            3.066         3.475         

Dividends -1.234          -809              -2.734          -3.477          -4.344          -3.732          -4.149          -3.965        -3.995        

Equity, end of period 4.246            12.069          13.318          12.957          11.972          10.387          9.495            8.329            7.429         6.910         

Net interest-bearing debt

Net interest-bearing debt 23.839         16.384          15.863          16.203          17.113          18.652          19.491          20.489          21.103       21.737       

Invested Capital (Equity + NIBD) 28.085         28.452          29.181          29.160          29.086          29.039          28.987          28.818          28.533       28.646       

Budgetperiode

Budgetperiode
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Bilag 9 fortsat – Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forecast Terminal

Cash flow statement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NOPAT 2.405            2.902            3.228            3.380            3.712            3.858            4.049            4.175         4.617         

+ Total depreciation & amortization 1.149            1.164            1.263            1.371            1.458            1.551            1.639            1.682         1.326         

+/- Δ Net non-current operating assets -643              -785              -                -                -                -                -                -              -              

+/- Δ Net Working Capital -77                -58                -65                -72                -82                -93                -102              -              -              

Cash flow from operating activities 2.834            3.224            4.426            4.679            5.089            5.316            5.586            5.857         5.943         

+/- Net investments in intagible & 

tangible assets -796              -1.051          -1.176          -1.224          -1.329          -1.406          -1.368          -1.397        -1.439        

Free cash flow to the firm (FCFF) 2.038            2.173            3.249            3.454            3.759            3.910            4.218            4.460         4.504         

New net financial liabilities -7.456          -521              340                911                1.539            839                997                615             633             

Net financial expenses after tax -1.038          -843              -855              -888              -954              -1.017          -1.066          -1.109        -1.142        

Proceeds from issuance of share capital 7.690            -                -                -                -                -                -                -              -              

Free cash flow to equity holders (FCFE) 1.234            809                2.734            3.477            4.344            3.732            4.149            3.965         3.995         

- Dividends -1.234          -809              -2.734          -3.477          -4.344          -3.732          -4.149          -3.965        -3.995        

Cash surplus -                -                -                -                -                -                -                -              -              

Budgetperiode
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Bilag 10 – Value drivers for den historiske periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical value drivers 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Average

Financial value drivers

Revenue growth 20,9% 14,6% 7,7% 0,3% 7,3% 4,8% 2,3% -1,3% 7,1%

Staff costs -65,1% -64,1% -64,2% -64,9% -65,0% -64,5% -65,5% -65,3% -64,8%

Consumables -8,8% -8,8% -8,9% -8,8% -8,6% -8,7% -8,8% -8,9% -8,8%

Total other operating expenses -19,5% -20,0% -20,1% -20,2% -19,5% -20,2% -19,3% -19,9% -19,8%

Depreciation & amortization/Primo Software and other 

intangible assets & PPE -35,9% -35,3% -33,7% -36,4% -35,0% -34,0% -33,4% -34,8%

Amortization of customer contracts/primo customer 

contracts -13,7% -13,0% -13,2% -13,4% -12,4% -12,7% -12,2% -12,9%

Effective tax rate -38,9% -25,0% -42,9% -31,8% -27,3% -38,7% -43,8% -38,2% -35,9%

Net borrowing cost before tax -10,3% -12,8% -6,9% -5,4% -8,9% -10,5% -8,0% -9,0%

Goodwill growth 5,4% -1,2% 0,6% 1,1% -2,1% -4,9% -10,4% -1,6%

Brands growth -2,3% -6,2% 2,7% 2,9% -0,2% 1,4% -2,5% -0,6%

Customer contracts growth -3,9% -10,1% -11,5% -8,3% -12,9% -17,6% -21,5% -12,3%

Software and other intangible assets/revenue 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%

Tangible assets 3,9% 3,5% 3,3% 2,9% 2,8% 2,7% 2,4% 2,2% 2,9%

Net non-current operating assets/Revenue -5,2% -3,9% -3,5% -3,2% -2,7% -2,4% -1,9% -1,8% -3,1%

Net Working Capital/Revenue -2,5% -1,2% -1,1% -0,9% -0,3% 0,1% 0,0% -0,7% -0,8%

NRBG/EBITDA 7,51                 6,78                6,74              7,65              6,32              6,32              5,44              5,09              6,48              
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Bilag 11 – Udviklingen for den 20-årige tyske statsobligation 
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Bilag 12 – Konkurrentbeskrivelse 

 

Compass Group PLC226 

Hovedsæde: England 

Beskæftigede med arbejdere: 507.000 

Omsætning: EUR 17,6 mia. 

Største markeder: Nordamerika: 47 %, Europa og Japan: 34% 

Beskrivelse: Omdrejningspunktet for Compass Group’s forretning ligger inden for Food industrien, som 

tæller 11% af ISS’ samlede omsætning.  ed siden at dette tilbydes også andre facility services, herunder 

rengøring og administration og på den måde ses stor sammenlignelighed med ISS. Ligesom ISS opererer 

Compass Group i det meste af verden og tæller en medarbejderstab på over en halv million. Compass 

Group har desuden meget fokus på integrerede løsninger. Vækstraterne og marginerne i selskabet ligger tæt 

op af ISS’.  

 

 

Sodexo227 

Hovedsæde: Frankrig 

Beskæftigede med arbejdere: 428.000 

Omsætning: EUR 18,4 mia. 

Største markeder: Nordamerika: 38 %, Continental Europa: 34%, England og Irland: 7% 

Beskrivelse: Sodexo udbyder forskellige former for facility services, herunder on-site 

kantine/restaurantordninger, rengøring, administrationsopgaver, hvoraf førstnævnte er hovedaktiviteten i 

selskabet, på samme måde som rengøring er det i ISS. Til trods for denne forskel i selskabernes 

hovedaktivitet, ses generelt en stor sammenlignelighed mellem Sodexo og ISS. Det skyldes 

sammenfaldende ydelser, forretningsomfang og tilstedeværelse, samt fokus på integrerede løsninger. 

 

 

                                                   
226 http://www.compass-group.com/images/CompassAnnualReport2013.pdf 
227 http://fiscal2013.sodexo.com/key-figures-recognitions/ 
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Bilag 12 fortsat – Konkurrentbeskrivelse 

 

ABM Industries Inc.228 

Hovedsæde: USA 

Beskæftigede med arbejdere: 100.000 

Omsætning: USD 4,8 mia. 

Største markeder: Nordamerika: 98 % 

Beskrivelse: Der ses meget stor sammenlignelighed mellem ABM og ISS i forhold til 

forretningsområderne. Rengøring er klart det største forretningsben i ABM, men også security, 

bygningsvedligeholdelse samt forskellige former for facility services fylder meget. I modsætning til ISS 

opererer ABM dog stort set kun i Nordamerika (98% af den samlede omsætning). Ikke desto mindre gør 

den nærmest identiske forretningsmodel, med stort fokus på IFM, at ABM er en oplagt målestok. 

 

 

Carillion PLC229  

Hovedsæde: England 

Beskæftigede med arbejdere: 41.000 

Omsætning: GBP 4,1 mia. 

Største markeder: Storbritannien: 71 %, Canada: 17 %  

Beskrivelse: Carillion tilbyder mange ydelser relateret til vedligeholdelse af bygninger, men skaber en hel 

del omsætning inden for områder, som ligger langt ude for ISS’ fokus. Herunder konstruktion og design af 

bygninger vedligeholdelse af veje mv. Carillion skaber en stor mængde omsætning i gennem service 

kontrakter med offentlige instanser på alle de markeder de opererer, hvorfor der ses en vis 

sammenlignelighed mellem Carillion  og ISS i fremtiden. 

 

 

 

                                                   
228 ABM, Annual Report To Shareholders, 2013 
229 Carillion, Annual Report and Accounts, 2013 
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Bilag 12 fortsat – Konkurrentbeskrivelse 

 

Mitie Group PLC230  

Hovedsæde: England 

Beskæftigede med arbejdere: 60.000 

Omsætning: GBP 2,1 mia. 

Største markeder: Storbritannien: 97 % 

Beskrivelse: Godt halvdelen af omsætningen i Mitie Group stammer fra facility management, som omfatter 

rengøring, catering og security. En fjerdedel af omsætningen stammer fra vedligholdelse af bygninger og 

grunde. Dermed ses der meget stor lighed i forhold driftsområderne. Ydermere har Mitie, ligesom ISS, stor 

fokus på integrerede løsninger og multi løsninger, som er vokset med hhv. 26 % point og 13 % point af den 

samlede omsætningsandel i selskabet. Omfanget af selskabet, i form af geografisk udbredelse og 

medarbejderstab ligger dog noget under ISS’. 

 

 

Securitas AB231 

Hovedsæde: Sverige 

Beskæftigede medarbejdere: 310.000  

Omsætning: SEK 65,7 mia. 

Største markeder: Europa: 50 %, Nordamerika: 35 % 

Beskrivelse: Securitas forretninger er alle relaterede til Security, som kun repræsentere 8 % af 

omsætningen i ISS. Ikke desto mindre er der tale om en stor international virksomhed, som leverer en 

facility service i store dele af den vestlige verden, hvilket gør at den falder ind under peer groupen.   

 

 

 

                                                   
230 MITIE Group PLC, Annual Report and Accounts, 2013 
231 Securitas, Annual Report, 2013 
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Bilag 12 fortsat – Konkurrentbeskrivelse 

 

CBRE Group Inc.232 

Hovedsæde: USA 

Beskæftigede medarbejdere: 44.000 

Omsætning: USD 7,2 mia. 

Største markeder: USA: 61 %, Storbritannien: 9 % 

Beskrivelse: CBRE har en meget bred portefølje af forretningsområder, af mange hvilke falder uden for 

ISS’ forretning. En del indkomst bliver dog generet fra facility management, hvorfor CBRE også inddrages 

i peer groupen. CBRE bliver omtales i øvrigt som en konkurrent til ISS i børsprospekt233 . 

 

 

Johnson Control Inc. 

Hovedsæde: USA 

Beskæftigede medarbejdere: 170.000 

Omsætning: USD 42,7 mia.  

Største markeder: USA: 39 %,  Europa: 34 % 

Beskrivelse: Johnson Control omtales, i ISS’ børsprospekt, som en af konkurrenterne til store internationale 

facility service kontrakter. Til trods for, at Johnson Control beskæftiger sig en del med forretninger relateret 

til motor- og energibranchen, gør selskabets store fokus på facilty management, herunder i sær daglig drift 

og vedligeholdelse af bygninger, samt selskabets forretningsomfang, Johnson Control til en oplagt del af 

peer group’en.      

 

 

 

 

                                                   
232 CBRE Group Inc., Annual Report, 2013 
233 ISS A/S, Offering Circular, 2014, s. 74 
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Bilag 12 fortsat – Konkurrentbeskrivelse 

 

Jones Lang LaSalle Inc. 

Beskæftigede medarbejdere: 52.700 

Omsætning: USD 4,5 mia. 

Største markeder: USA: 42 %, Europa: 32 % 

Beskrivelse: JLL’s forretningsmodel adskiller sig markant fra ISS’. JLL’ hovedbeskæftigelse er finansiel 

virksomhed inden for ejendomsinvestering. Selskabet dog en del omsætning fra vedligehold af bygninger 

og tilknyttede facility services og er i øvrigt nævnt som en konkurrent i ISS’ børsprospekt.  

 

 

G4S PLC 

Omsætning: GBP 7,4 mia. 

Beskæftigede medarbejdere: 618.000 

Største markeder: Asien: 26 %, Storbritannien og Irland: 22 %, Øvrige Europa: 19 % 

Beskrivelse: G4s, som er et af verden største selskaber målt på antal medarbejdere, genererer, ligesom 

Securitas, langt størstedelen af omsætningen på Security (75 %). G4S’ store internationale eksponering, 

både privat og offentligt, gør selskabet sammenligneligt med ISS. I øvrigt omtales G4S som en primær 

konkurrent i børsprospektet.  
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Bilag 13 – Udledning af WACC 

 

 

 

 

WACC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Langsigtet kapitalstruktur

D/EV 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

E/EV 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%

Cost of debt

rf 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34%

Kreditspread 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Selskabsskat 24,5% 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

rD 5,16% 5,23% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33%

Cost of equity

rf 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34% 2,34%

Beta 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961 0,961

MRP 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40%

Risikotillæg 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

rE 9,690% 9,690% 9,690% 9,690% 9,690% 9,690% 9,690% 9,690% 9,690%

WACC 8,945% 8,956% 8,973% 8,973% 8,973% 8,973% 8,973% 8,973% 8,973%
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Bilag 14 – Udledning af Enterprise Value 

 

 

 

Vægning Værdiansættelsesmetode Multiple Enterprise Value
2014E EV/Revenue

Minimum 0,38                  29.911                           

10% Harmonisk gennemsnit 0,69                  53.828                           

Maksimum 1,31                  102.982                        

2014E EV/EBITDA

Minimum 7,29                  34.130                           

25% Harmonisk gennemsnit 9,24                  43.256                           

Maksimum 11,20                52.440                           

2014E EV/EBIT

Minimum 8,80                  31.087                           

15% Harmonisk gennemsnit 11,85                41.858                           

Maksimum 13,82                48.800                           

DCF

Low 46.999                           

50% Base 59.377                           

High 68.753                           

Samlet Værdiansættelse 52.164                           
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Bilag 15 – Årligt afkast for S&P 500 og OMX C20 

 

 

 

 

Closing Price Dato Totalt afkast
1.231,16                        26-07-2005

1.846,34                        13-03-2014 49,97%

Dato Cash flows

Initial investering 26-07-2005 -1.000,00                                 

Værdi pr. exit 13-03-2014 1.499,68                                  

Årligt afkast 4,80%

Closing Price Dato Totalt afkast
348,10                           26-07-2005

693,11                           13-03-2014 99,11%

Dato Cash flows
Initial investering 26-07-2005 -1.000,00                                 

Værdi pr. exit 13-03-2014 1.991,12                                  

Årligt afkast 8,30%

S&P 500 Index

OMX C20 Index
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Bilag 16 – FCF-effekt – bagvedliggende data 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net interest-bearing debt 24.038        27.920  30.587  31.607  32.408  32.573  32.370  27.286  23.839  

Net working capital -1.006         -1.382   -782      -738      -635      -187      109        -25         -548      

Net investments 1.852           4.280    3.672    2.543    1.832    717        332        747        -1.331   

Interest expenses on loans and borrowings etc. 665              2.152    2.383    2.465    1.920    2.062    2.396    2.299    1.894    

Free cash flow to the firm (FCFF) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cash flow from operating activities 1.598           3.195    3.713    4.334    3.732    4.036    3.676    3.855    3.715    

Net investments -1.852         -4.280   -3.672   -2.543   -1.832   -717      -332      -747      1.331    

Free cash flow to the firm (FCFF) -254             -1.085   41          1.791    1.900    3.319    3.344    3.108    5.046    

Net investments 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acquisition of businesses -2.570         -3.552   -2.957   -2.095   -914      -470      -89         -60         -14         

Divestment of businesses 845              68          -2           272        22          591        761        212        2.183    

(Acquisition)/disposal of intangible assets and PPE -549             -843      -715      -718      -897      -886      -1.010   -762      -803      

(Acquisition)/disposal of financial assets 422              47          2             -2           -43         48          6             -137      -35         

Net investments -1.852         -4.280   -3.672   -2.543   -1.832   -717      -332      -747      1.331    

Liquidity cycle (days on hand) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net working capital -1.006         -1.382   -782      -738      -635      -187      109        -25         -548      

Liquidity cycle (days) -8                 -9           -4           -4           -3           -1           1             -0           -3           

Net working capital, liquidity cycle = -9 days -1.150         -1.382   -1.583   -1.705   -1.709   -1.835   -1.923   -1.968   -1.944   

Impact on FCFF 144              -         802        967        1.074    1.648    2.032    1.943    1.396    
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Bilag 17 – Budget ved EBITDA-margin på 8,25% 

 

 

 

 

 

Forecast Terminal

Resultatopgørelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Revenue 78.459         78.459         82.619         87.111         92.007         97.146         101.518       105.071       108.223       111.470       

Normalized EBITDA 4.681           6.474           6.817           7.188           7.592           8.016           8.377           8.670           8.930           9.198           

IPO Costs 0 -346 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 4.681           6.128           6.817           7.188           7.592           8.016           8.377           8.670           8.930           9.198           

Depreciation & amortization -787             -754             -769             -867             -976             -1.063          -1.156          -1.244          -1.287          -1.326          

Amortization of customer contracts -492             -395             -395             -395             -395             -395             -395             -395             -395             -                  

EBIT 3.402           4.979           5.653           5.925           6.221           6.558           6.825           7.031           7.248           7.872           

Tax on EBIT -1.301          -1.220          -1.328          -1.304          -1.369          -1.443          -1.502          -1.547          -1.594          -1.732          

NOPAT 2.101           3.759           4.325           4.622           4.852           5.115           5.324           5.484           5.653           6.140           

Net financial expenses -2.049          -1.548          -1.479          -1.483          -1.516          -1.601          -1.681          -1.748          -1.805          -1.859          

Tax shield, net financial expenses 512               379               348               326               333               352               370               385               397               409               

Net financial expenses, after tax -1.537          -1.169          -1.131          -1.157          -1.182          -1.249          -1.311          -1.364          -1.408          -1.450          

Net earnings 564               2.590           3.193           3.465           3.670           3.867           4.012           4.121           4.245           4.690           

Normalized EBIT 3.402           5.325           5.653           5.925           6.221           6.558           6.825           7.031           7.248           7.872           

Budgetperiode

Forecast Terminal

Invested Capital 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Non-current assets

Goodwill 23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         23.155         

Brands 1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           1.590           

Customer contracts 3.161           2.766           2.371           1.976           1.581           1.185           790               395               -                -                

Software and other intangible assets 440               471               496               523               552               583               609               630               649               669               

Property, plant & equipment 1.715           1.726           1.983           2.265           2.484           2.720           2.944           3.047           3.138           3.233           

Intangible & tangible assets 30.061         29.708         29.594         29.508         29.362         29.233         29.088         28.818         28.533         28.646         

Net non-current operating assets

Other non-current operating assets

Other non-current operating liabilities

Net non-current operating assets -1.428          -785             -                -                -                -                -                -                -                -                

Net Working Capital

Current assets

Operating liabilities

Net Working Capital -548             -471             -413             -348             -276             -194             -102             -                -                -                

Invested Capital (net operating assets) 28.085         28.452         29.181         29.160         29.086         29.039         28.987         28.818         28.533         28.646         

Budgetperiode

Forecast Terminal

Invested Capital 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Equity

Equity, beginning of period 4.246           7.005           7.366           7.596           6.310           4.991           3.857           2.808           1.743           

Proceeds from issuance of share capital 7.690           -                -                -                -                -                -                -                -                

Net earnings 2.590           3.193           3.465           3.670           3.867           4.012           4.121           4.245           4.690           

Dividends -7.521          -2.832          -3.235          -4.956          -5.185          -5.147          -5.169          -5.310          -5.380          

Equity, end of period 4.246           7.005           7.366           7.596           6.310           4.991           3.857           2.808           1.743           1.053           

Net interest-bearing debt

Net interest-bearing debt 23.839         21.448         21.815         21.564         22.776         24.048         25.130         26.009         26.790         27.593         

Invested Capital (Equity + NIBD) 28.085         28.452         29.181         29.160         29.086         29.039         28.987         28.818         28.533         28.646         

Budgetperiode
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Bilag 17 fortsat – Budget ved EBITDA-margin på 8,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forecast Terminal

Cash flow statement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NOPAT 3.759           4.325           4.622           4.852           5.115           5.324           5.484           5.653           6.140           

+ Total depreciation & amortization 1.149           1.164           1.263           1.371           1.458           1.551           1.639           1.682           1.326           

+/- Δ Net non-current operating assets -643             -785             -                -                -                -                -                -                -                

+/- Δ Net Working Capital -77                -58                -65                -72                -82                -93                -102             -                -                

Cash flow from operating activities 4.188           4.646           5.820           6.151           6.491           6.782           7.021           7.335           7.466           

+/- Net investments in intagible & tangible 

assets -796             -1.051          -1.176          -1.224          -1.329          -1.406          -1.368          -1.397          -1.439          

Free cash flow to the firm (FCFF) 3.392           3.596           4.643           4.926           5.162           5.376           5.653           5.938           6.027           

New net financial liabilities -2.391          367               -252             1.212           1.272           1.082           880               780               804               

Net financial expenses after tax -1.169          -1.131          -1.157          -1.182          -1.249          -1.311          -1.364          -1.408          -1.450          

Proceeds from issuance of share capital 7.690           -                -                -                -                -                -                -                -                

Free cash flow to equity holders (FCFE) 7.521           2.832           3.235           4.956           5.185           5.147           5.169           5.310           5.380           

- Dividends -7.521          -2.832          -3.235          -4.956          -5.185          -5.147          -5.169          -5.310          -5.380          

Cash surplus -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Budgetperiode
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Bilag 18 – DCF-model ved EBITDA-margin på 8,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCF pr. 31/12-2013 - Ultimo diskontering Terminal

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Frit cash flow til firmaet (FCFF) 3.392 3.596 4.643 4.926 5.162 5.376 5.653 5.938 6.027

WACC 8,94% 8,96% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97% 8,97%

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Diskonteringsfaktor 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50

Present value af FCFF 3.113 3.029 3.590 3.495 3.360 3.212 3.099 2.987

Present value af FCFF i budget perioden 25.885            3,0%

Present value af FCFF i terminal perioden 50.757            

Estimeret enterprise value 76.642            

DCF pr. 31/12-2013 - Mediodiskontering

Present value af FCFF i budget perioden 27.018            

Present value af FCFF i terminal perioden 52.978            

Estimeret enterprise value 79.996            

DCF per 13/03-2014 - Mediodiskontering

Antal fremdiskonteringsperioder 0,20                 

Estimeret enterprise value 81.360            

Vækstrate i terminalperioden:

Budgetperioden
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Bilag 19 – Udledning af Enterprise Value ved EBITDA-margin på 8,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægtning Værdiansættelsesmetode Multiple Enterprise Value
2014E EV/Revenue

Minimum 0,38                 29.911                        

10% Harmonisk gennemsnit 0,69                 53.828                        

Maksimum 1,31                 102.982                      

2014E EV/EBITDA

Minimum 7,29                 47.202                        

25% Harmonisk gennemsnit 9,24                 59.824                        

Maksimum 11,20              72.526                        

2014E EV/EBIT

Minimum 8,80                 46.869                        

15% Harmonisk gennemsnit 11,85              63.109                        

Maksimum 13,82              73.575                        

DCF

Low 64.796                        

50% Base 81.360                        

High 93.906                        

Samlet Værdiansættelse pr. 13/03-2014 70.485                        

Samlet Værdiansættelse pr. 31/12-2014 75.503                        
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Bilag 20 – Moody’s Market Implied Credit Spread 

 

 


